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LIJST MET AFKORTINGEN

ADJ: vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
BBC: Beheers- en BeleidsCyclus
DAC: Derde Arbeidscircuit
EDO: Educatie Duurzame Ontwikkeling
EVC: Erkennen Verworven Competenties
IVRK: Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
JOP:
Jeugdonderzoeksplatform
KeKi: Kenniscentrum Kinderrechten vzw
LGBT: Lesbian, Gay,Bisexual en Transgender (lesbisch, homo, biseksueel en transgender)
NCRK: Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
OCM: Open Coördinatie Methode
OD:
Operationele doelstelling
o.m.:
onder meer
PAJ:
Platform Allochtone Jongeren vzw
RA:
Regeerakkoord
RIA:
Reguleringsimpactanalyse
SARC: Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Sd/
Strategische doelstelling
SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Threat (sterkte, zwakte, kansen, bedreigingen)
VAK: Vlaams Actieplan Kinderrechten
VIP Jeugd: Vlaams InformatiePunt Jeugd vzw
VJP:
Vlaams Jeugdbeleidsplan
VJR: Vlaamse Jeugdraad vzw
VKS: Vlaamse Kwalificatiestructuur
VR:
Vlaamse Regering
ViA:
Vlaanderen in Actie
VVJ: Vereniging Vlaamse jeugddiensten vzw
WMKJ: Werking Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren

Decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005
en 15 december 2006.
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling
van het provinciaal jeugdbeleid.
Decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
Decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en
de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
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LEESWIJZER

Voor u ligt de beleidsbrief Jeugd 2013. Deze beleidsbrief bouwt voort op de structuur die werd aangereikt door
de beleidsnota Jeugd 2010-2014. Dat betekent dat de strategische en operationele doelstellingen ook nu weer het
kader bieden voor de uitdagingen die in 2013 voorliggen.
Met deze beleidsbrief geef ik ook uitvoering aan acties uit het Vlaams Jeugdbeleidsplan, het Vlaams Actieplan
Kinderrechten, ViA. De verwijzingen naar deze acties worden aangegeven in voetnoten.

Pascal SMET
Minister van Jeugd en Coördinerend minister Kinderrechten
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I MANAGEMENTSAMENVATTING

Het voorlaatste jaar van een beleidsperiode is achterom- én vooruitkijken. Het afgelopen jaar leverden we sterke
prestaties in ons streven naar meer ruimte voor kinderen en jongeren. Decreten, uitvoeringsbesluiten én een
jongerenpact maken het mogelijk om samen toekomst te maken. Ook volgend jaar staan er uitdagingen op onze
agenda..
De organisaties die reeds structureel gesubsidieerd worden, dienen voor de eerste keer hun beleidsnota (20142017) binnen de krijtlijnen van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid van 20
januari 2012 in, nieuwe organisaties kunnen vanaf 2013 hun erkenningsaanvraag indienen binnen ditzelfde
nieuwe kader.
Vanaf 1 januari start er een gloednieuwe bovenbouworganisatie, De Ambrassade. De Ambrassade is een
belangrijke partner om de jeugdsector te ondersteunen en om samen met de Vlaamse overheid het jeugdbeleid
vorm te geven. De Ambrassade, een huis met meerdere kamers, verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van het
jeugdbeleid, fungeert als interface tussen overheid en jeugdsector om de beleidsuitvoering en –voorbereiding te
vergemakkelijken en biedt vooral een goede én complementaire dienstverlening aan de diverse organisaties
binnen de jeugdsector. Zo draagt De Ambrassade ook bij tot een versterking van het jeugdbeleid waarbinnen de
realisatie van het Vlaams Jeugdbeleidsplan voorop staat.
Het actieplan “diversiteit in het jeugdwerk” presenteer ik in 2013. In dit actieplan stroomlijn ik de
verschillende bestaande inspanningen en leg ik nieuwe accenten en impulsen. Dit actieplan is de uitkomst van de
inspraakdag rond diversiteit die ik op woensdag 18 april organiseerde.
Tijdens de diverse werkbezoeken merk ik dat veel jongeren diverse competenties verwerven via hun ervaringen
binnen de jeugdsector:door ervaringen op te doen als leider/leidster, door kadervorming te volgen, door een
beheersfunctie op te nemen …. De jeugdsector geeft jongeren kansen om andere en nieuwe vaardigheden op te
doen, om zich persoonlijk te ontwikkelen. In 2013 wil ik dan ook samen met die jeugdsector de discussie over
het erkennen van deze competenties voeren, de bestaande regelgeving m.b.t. het uitreiken van attesten aan
jeugdwerkers bekijken in het licht van competentieontwikkeling en bruggen bouwen met de sectoren onderwijs
en werk. Zo zal ik samen met mijn onderwijsadministratie onderzoekenhoe we competenties uit de jeugdsector–
voor degenen die dat willen - kunnen valideren.
Om het beleid verder en nog beter te ondersteunen is het van belang om de jeugdsector goed in kaart te brengen.
Zo wordt in 2013 een eerste testversie van de jeugdwerkpeiler gelanceerd. In 2013 stellen we het onderzoek
dat de jeugdwerkvorm met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in kaart brengt voor; het JOP
neemt in 2013 een nieuwe survey af voor heel Vlaanderen mét een bijkomende bevraging in Antwerpen, Gent
en Brussel. Twintig jaar na de ratificatie van het Kinderrechtenverdrag door België zijn we in 2012 gestart met
de uitwerking van een Vlaamse kinderrechtenmonitor. Ook nieuw is dat we in 2013 starten met de nieuwsbrief
‘Jong Geleerd’. Met deze specifieke nieuwsbrief communiceren we op regelmatige basis over de resultaten van
eigen onderzoek en ontsluiten we ander onderzoek om beleidsmakers en jeugdwerkers te inspireren.
In 2013 moeten de kersverse lokale besturen hun geïntegreerd beleidsplan voorbereiden. Ik zal dan ook heel wat
aandacht besteden aan monitoring, vorming en ondersteuning van besturen en belanghebbenden. Om de effecten
van het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid te monitoren doen we een nulmeting. Via onder meer de reeks Trip
Lokaal en de vorming voor jeugdschepenen bieden we ondersteuning en inspiratie. Omdat ik geloof dat de
toekomst er ook één van de steden is, wil ik meer dan voorheen inzetten op ‘Jong zijn in de Stad’. Vandaar dat
ik in maart 2013 de conferentie‘Jong in de stad’ organiseer. Hiermee wil ik steden inspireren en uitdagen om een
stedelijk jeugdbeleid vorm te geven. Ik vertrek vanuit de verhalen van diverse jongeren in de verschillende
steden van Vlaanderen én Brussel, en hoop dat deze conferentie uitmondt in een platform ‘jong in de stad’. Een
platform waar jongeren, jeugdwerkers, beleidsmakers elkaar blijvend ontmoeten over stedelijk jeugd – en
jeugdwerkbeleid en opgroeien in de stad.
Jongeren zélf de kans geven om de samenleving vorm te geven blijft ook na het Jongerenpact 2020 een continu
aandachtspunt. Met het kwaliteitslabel voor jeugdinformatie, de opleiding jeugdinformatiewerker en de
jeugdinfodagen voor schoolverlaters geven we hen alvast kansen om goed geïnformeerd in het leven te staan. Ik
wil jongeren blijvend betrekken bij de opvolging en uitvoering van dit Jongerenpact. De jongeren van de
Living Library blijven voor mij,samen met de ondertekenende organisaties,de waakhond om ervoor te zorgen dat
politici, maatschappelijke actoren én jongeren werken aan de doelstellingen van 2020.
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Met een inspiratietraject rond jeugdculturele zones creëer ik letterlijk culturele ruimte. Via jeugdculturele zones
inspireer ik lokale besturen om jonge mensen kansen te geven om zich zowel cultureel te uiten als te laven.
Naast de kinderrechtenmonitor werk ik in 2013 ook aan een visienota over kinderrechten met een duidelijke
afbakening en werkafspraken over wie welke taak opneemt in het kinderrechtenlandschap. Het is mijn
uitdrukkelijke wens om dit in nauwe samenwerking met het Vlaams Parlement te doen.
De voorbije jaren maakte ik veel plannen. In 2013 maak ik een eerste overzicht over de uitvoering van het VJP
en het VAK. Op basis van dit overzicht ga ik met mijn collega-ministers in gesprek om de afgesproken acties uit
het Vlaams Jeugdbeleidsplan en VAK te evalueren en duidelijke werkafspraken te maken over de nog te
realiseren acties.
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II STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

SD 1 - ZOVEEL MOGELIJK KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM ZICH TE
VERENIGEN EN ZICH TE ENGAGEREN
OD 1.1 wetenschappelijk en systematisch onze kennis over jeugdwerk blijven uitbouwen en het jeugdwerk
monitoren
Bij het nemen van beslissingen moeten intuïtie, pragmatiek en visie getoetst worden aan empirie. Graag wil ik
meer data en onderzoeksmateriaal verzamelen en verspreidenom het jeugdwerkbeleid voldoende
feitengerelateerd te houden. Aan de hand van het globaal onderzoeksplan blijf ik inzetten op het verwerven en
ontsluiten van kennis en onderzoek. Ik doe dit door de resultaten van de relevante instrumenten en
onderzoeksinitiatieven met elkaar te verbinden en maximaal te ontsluiten. Deze operationele doelstelling is nauw
verbonden met doelstelling OD 3.1 Investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren
en in instrumenten om die leefwereld te leren kennen.
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Beleidsrealisaties 2012:
In 2012 werd het nieuwe cijferboek lokaal jeugdbeleid1 ontwikkeld. De meest recente cijfers zijn te vinden op de
website www.cijferboek.be. Nieuw is dat men rapporten per gemeenten kan trekken en vergelijken met de
cijfers van de vorige editie. Daarnaast werd er verder werk gemaakt van de voorbereidingen voor de opmaak van
een Vlaamse Jeugdwerkpeiler2 en de afstemming van deze jeugdwerkpeiler op andere dataverzameling. Er werd
een testversie van de nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ verstuurd en in oktober verschijnt een eerste ‘echte’ versie. In
deze nieuwsbrief proberen we zoveel mogelijk onderzoek met betrekking tot kinderen, jongeren, jeugdwerk,
jeugdbeleid en kinderrechten te ontsluiten.
Beleidsopties 2013:
In 2013 zal heel wat energie gaan naar het verder inzicht krijgen in jeugd(werk)beleid. Ten eerste laat ik een
nulmeting uitvoeren voor het lokaal jeugdbeleid. Die moet het op termijn mogelijk maken om de wijze waarop
de steden en gemeenten in de toekomst zullen omgaan met jeugd(werk)beleid en de veranderingen op het lokale
niveau door het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid,op te volgen.
Verder zal ik ook de resultaten bekend maken van een onderzoek dat, na dat dit reeds voor de jeugdbewegingen
gebeurde, ook het jeugdwerk gericht op maatschappelijk kwetsbare jongeren in kaart brengt. In de toekomst
komt er vergelijkbaar onderzoek voor andere jeugdwerkvormen zoals bijvoorbeeld het jeugdhuiswerk en
speelpleinwerk, …
Nadat we voor de jeugdwerkpeiler in 2012 de vragen afbakenden, werken informatici in 2013 aan een tool
waarmee verenigingen zelf hun gegevens kunnen invoeren. Met de testfase willen we tegen eind 2013 klaar zijn.
Bij een project van mijn collega bevoegd voor armoede over de toegankelijkheid van de jeugdbewegingen voor
kinderen in armoede, lanceerde ik een begeleidingsopdracht. Deze begeleiding moet ervoor zorgen dat de
bestaande en opgebouwde expertise kan ontsloten en gebruikt worden. De resultaten van deze
begeleidingsopdracht dienen als input voor lokale besturen om hen te coachenbij de invulling van de Vlaamse
beleidsprioriteitrond ‘participatie maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren’.
Ook wordt een nieuwe JOP-survey in 2013 afgenomen, zowel met een representatieve steekproef voor
Vlaanderen als een bijkomende bevraging in Antwerpen, Gent en Brussel. Afstemming tussen het
Jeugdonderzoeksplatform (JOP), het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en onze eigen onderzoeksprojecten
blijft een vast aandachtspunt, net als de ontsluiting van de onderzoeksresultaten. Met de nieuwsbrief ‘Jong
Geleerd’ wil ik expliciet zo ruim mogelijk communiceren over jeugdonderzoek en een vertaalslag maken die het
wetenschappelijk materiaal bruikbaar maakt voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt.

1
2

VIA SD27/PACT 18
VIA SD27/PACT 18
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(Competentie)profiel jeugdwerker en opleiding(en) (zie ook OD 2.2)

Beleidsrealisaties 2012
Met deskundigen uit de sector werkte mijn administratie aan het evalueren en herdenkenvan de regeling van
attesten voor jeugdwerkers. De kern van het voorstel van deze gemengde werkgroep zijn de vormingstrajecten
voor animator, hoofdanimator en instructeur, die vertrekken vanuit competentieprofielen. Een van de knelpunten
hierbij is dat de jeugdsector dit gegeven situeert in het kader van het herkennen van competenties door de
jongere, terwijl de rol van de overheid er een is van homologatie, wat betekent het erkennen van competenties.
Beleidsopties 2013
Het debat over erkennen en herkennen van competenties zal op basis van het voorstel van de gemengde
werkgroep gevoerd worden. Ook moeten we bekijken hoe attesten van het jeugdwerk zich verhouden tot de
Vlaamse Kwalificatiestructuur en welk instrument een overheid hier al dan niet voor inzet.
Performante ‘bovenbouw’
Beleidsrealisaties 2012
Vzw VJR, vzw VIP Jeugd en vzw Steunpunt Jeugd werkten op basis van een fusieovereenkomst die eind 2011
door hun raden van bestuur werd goedgekeurd, verder aan het concept van de nieuwe ‘bovenbouw’-organisatie.
Op 28 juni 2012 werd De Ambrassade, bureau voor jonge zaken, voorgesteld. De organisatie wil dé referentie
zijn voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt en een belangrijke schakel vormen
tussen overheid, middenveld en jeugd.

Beleidsopties 2013
De fusieoperatie moet ook juridisch rond zijn tegen het eind van 2012.Het vroegere ‘Seniorencentrum’ in de
Leopoldstraat in Brussel wordt de nieuwe uitvalsbasis. De Ambrassade dient haar beleidsnota 2014-2017 in
tegen 1 januari 2013. 2013 is tegelijk het eerste werkjaar van De Ambrassade. Ze gaat vanaf januari 2013 aan de
slag met zes strategische doelstellingen van de huidige werking van de drie organisaties.
De Vlaamse Overheid stelt zich op als een participatieve overheid, die ruimte geeft aan de jeugdsector om het
jeugdbeleid te inspireren, vorm te geven en te adviseren. Beslissingen op het vlak van jeugdbeleid zijn het
primaat van de politiek. Naast de verschillende instellingen van het jeugdbeleid bestaan er ook andere
instrumenten voor het Vlaamse jeugdbeleid zoals JoKER, JOP, het Vlaams Jeugdbeleidsplan. Vandaar dat ik een
permanent platform overweeg waar de administratie, de Vlaamse instellingen, de jeugdraad en andere zgn.
bovenbouwspeler elkaar ontmoeten als denktank van het jeugdbeleid en dit o.l.v. de minister van Jeugd, om
zeker in de opstart tot enige afstemming te komen.
Tewerkstelling jeugdsector
Beleidsrealisaties 2012
Bij de begrotingsopmaak 2012 werden alle VIA-middelen van de lopende akkoorden gebundeld op één
basisallocatie zodat een optimale verdeling van de middelen mogelijk is. In een beheersovereenkomst met het
Sociaal Fonds wordt het nieuwe afsprakenkader vastgelegd. Het globale akkoord voor de social-profit werd eind
september 2011 succesvol afgesloten. Ook in de jeugdsector werd aan de verschillende maatregelen van het
akkoord uitvoering gegeven. In 2012 gebeurde de uitbetaling van de VIA-subsidies voor het eerst op basis van
een grondig vereenvoudigde, transparante subsidieregeling. Ook de verdeling van de VIA 4-middelen wordt
reeds geïntegreerd in de nieuwe werkwijze op basis van de administratieve vereenvoudiging. Aansluitend op de
administratieve vereenvoudiging wordt de bestaande wettelijke basis voor de uitvoering van de VIA-akkoorden
in de sociaal-culturele sectoren geanalyseerd en geëvalueerd; deze zal eventueel worden bijgestuurd.
Op het begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-F/WT - basisallocatie HC026 van het programma Cultuur is een budget
voorzien voor de uitvoering van de verschillende VIA-akkoorden in het paritair comité voor het sociaal-cultureel
werk, met name voor de uitvoering van de kwaliteitsmaatregelen voor nagenoeg het volledige paritair comité en
van de koopkrachtmaatregelen voor de gesubsidieerde organisaties van de sectoren cultuur, jeugd en sport. In
2012 was er op het betreffende begrotingsartikel voor de uitvoering van de drie eerste akkoorden €21.262.000
voorzien en voor VIA4 werd hieraan €2.564.000 toegevoegd op basis van het herverdelingsbesluit m.b.t. de
VIA 4-middelen. Aan de organisaties in het jeugdwerk is er in totaal€ 6.285.000 VIA-middelen toegekend.
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Beleidsopties 2013
Ik zal mijn bijdrage leveren aan de uitvoering van het engagement in het social-profit akkoord inzake het
verzamelen van gegevens over de tewerkstelling in de jeugdsector, in het bijzonder wil ik er mee voor zorgen dat
dit op een efficiënte en systematische wijze gebeurt, waarbij zoveel mogelijk hergebruik gemaakt wordt van
reeds beschikbare gegevens. Het reglementaire kader voor de uitbetaling van de VIA-subsidies zal op basis van
de uitgevoerde analyse en evaluatie geactualiseerd worden en verfijnd.
Het akkoord voor de social-profit treedt in zijn tweede werkingsjaar. Dat betekent dat de middelen volgens de
vastgelegde groeipaden stijgen. In 2013 zal naast de reeds op het programma Cultuur voorziene €21.500.000 uit
de vorige akkoorden nog bijkomend €9.185.000 (nog te indexeren) voor VIA 4 verdeeld worden aan de
rechthebbende organisaties van de socioculturele sector. Het grootste deel daarvan (nl. €6.621.000) komt pas op
het begrotingsartikel na herverdeling van de VIA-middelen 2013.
In 2013 werken we in nauwe samenwerking met Formaat vzw aan een nieuwe regeling om de
professionalisering van de jeugdhuizen te ondersteunen. De bedoeling is om met deze regeling de regularisatie
van DAC’ers tewerkgesteld binnen de sector van de Jeugdhuizen te herverdelen.

OD 1.2 de vrijwilliger in het jeugdwerk maximaal ondersteunen
Gevolgen van regelgeving voor verenigingen en vrijwilligers
De laatste decennia is de regelgeving sterk toegenomen en de administratieve last die ermee gepaard gaat, weegt
zwaar voor verenigingen en (jonge) vrijwilligers. In 2007 werd reeds een grondige analyse gemaakt van de
tijdrovende, overbodige administratieve procedures waar verenigingen mee geconfronteerd worden. Deze werd
in het najaar van 2011 geactualiseerd.
Beleidsrealisaties 2012
Ik vroeg enerzijds aan de Vlaamse Jeugdraad om vanuit de inventaris een aantal prioriteiten naar voor te
schuiven; anderzijds bezorgde ik alle betrokken Vlaamse en federale ministers (en federale staatssecretarissen)
een overzicht van de knelpunten die met hun bevoegdheden te maken hebben. Op 2 juli ondertekendende Waalse
minister van Lokale Overheden en ikzelf een intentieverklaring voor een positief kampklimaat in Vlaanderen en
Wallonië en startte ik in samenwerking met de jeugdbewegingen het overleg op met de NMBS inzake
treinvervoer tijdens hun evenementen.
Beleidsopties 2013
Het trajectplan regulitis van de VJR wordt systematisch opgevolgd. Zo zoek ik bijvoorbeeld o.b.v. deze
prioriteitenlijst in overleg met de lokale besturen een oplossing voor de gevolgen van het insourcen van
jeugdcentra als IVA of EVA van de gemeente.
Via de intentieverklaring voor een positief kampklimaat willen we het de jeugdbewegingen gemakkelijker
maken om kampen te organiseren: enerzijds door bestaande goede praktijkvoorbeelden in de beide regio's uit
te wisselen; anderzijds zullen we één of twee keer per jaar een rondetafel 'Camps-kampen' organiseren met de
vertegenwoordigers van de jeugdbewegingen en andere verenigingen uit beide gemeenschappen.
Een belangrijke rol om de prioriteiten op te volgen is weggelegd voor De Ambrassade. We passen waar nodig
regelgeving aan.
Verenigingsleven actief, structureel en projectmatig ondersteunen
Beleidsrealisaties 2012
Het huidige decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid werd in 2012 onveranderd toegepast. In 2012 werden
64 erkende landelijk georganiseerde verenigingen, 25 verenigingen participatie en informatie en 11
jeugdculturele verenigingen gesubsidieerd. Daarnaast besliste ik om vijf projecten participatie, tien projecten
jeugdcultuur en zes projecten experimenteel jeugdwerk te subsidiëren.
Op 20 januari werd het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid goedgekeurd. Het
bijhorende uitvoeringsbesluit ligt klaar om in oktober 2012 te worden goedgekeurd.
Begin 2012 werden alle verenigingen uitgenodigd voor een gesprek over het nieuwe decreet. In september
volgde een infovergadering over het opmaken van de beleidsnota’s. Intussen werden handleidingen gemaakt
over de nieuwe modules, deze werden in de werkgroep informatie - participatie en de werkgroep cultuureducatie
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besproken. Nadat het uitvoeringsbesluit werd goedgekeurd, werden ze ter beschikking gesteld van de
jeugdsector.

Beleidsopties 2013
Op 1 januari 2013 kunnen de verenigingen die in 2012 structureel gesubsidieerd worden hun beleidsnota
indienen voor de periode 2014-2017. In 2013 worden deze verenigingen nog gesubsidieerd op basis van het
decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid van 18 juli 2008. Nog niet gesubsidieerde verenigingen kunnen op
1 juni 2013 hun erkenningsaanvraag voor de periode 2014-2017 indienen op basis van het nieuwe decreet.
De projectsubsidiëring loopt in 2013 volgens het nieuwe decreet. Er komen enkele nieuwe projectlijnen. Een
projectlijn betreft de subsidiëring van vernieuwend onderzoek. Een tweede projectlijn wordt als instrument
ingezet in de realisatie van het Vlaams jeugdbeleidsplan. Voor de tweede projectlijn m.n. realisatie van het VJP
schuiven we taalstimulering Nederlands en/of genderidentiteit naar voor als mogelijke thema’s. Indien de
budgettaire toestand het ons toelaat zullen dus alle gesubsidieerde verenigingen in 2013, in aanvulling op hun
beleidsnota, een projectaanvraag kunnen indienen.

De jonge vrijwilliger en het Europees Jaar van de Vrijwilliger
In de jeugdsector gaat het vaak over vrijwilligerswerk Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk zet zich al jaren
structureel in om organisaties in Vlaanderen die werken met vrijwilligers te ondersteunen en het
vrijwilligerswerk in de schijnwerpers te zetten. In Vlaanderen staat Jint verder in voor de uitvoering van het
Europees Jeugdprogramma (Youth in Action) dat bij uitstek jonge vrijwilligers aanzet om internationaal aan de
slag te gaan.
Beleidsrealisaties 2012
Bij de onderhandelingen over een opvolger van het huidige Europese Youth in Action programma (met name
Erasmus voor Iedereen), heb ik het afgelopen jaar samen met mijn collega’s jeugdministers alles op alles gezet
om voor de periode 2014-2020 voldoende aandacht en mogelijkheden voor onder andere het vrijwilligerswerk te
vrijwaren. Via de huidige decreten bleef ik de jonge vrijwilligers en de verenigingen projectmatig en/of
structureel ondersteunen.
In 2012 ondersteunde ik de Fundagen van Karuur en VSK op 19 en 20 april die het vrijwilligerswerk van
jongeren zichtbaar maakten in de maatschappij. Hiermee heb ik in samenwerking met actoren op het terrein de
vrijwilliger op school en in de jeugdraad extra in de kijker gezet én bedankt voor zijn of haar engagement.

Beleidsopties 2013
De ondersteuning van het jeugdwerk en derhalve het vrijwilligerswerk, zowel lokaal als landelijk, blijft de core
business van mijn beleid.
Ik wil ook een jaarlijks evenement installeren om jonge vrijwilligers te huldigen. Zo organiseren we op 5
december 2012, in het kader van de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse partner NYDA en de VN
internationale dag van de vrijwilliger, in Zuid-Afrika, maar ook in Vlaanderen een eerste ‘Mandeladag’, een dag
gefocust op vrijwillige inzet. Iedereen zou op die dag 67 minuten moeten besteden aan het helpen van anderen.
Na evaluatie en een prospectie van de mogelijkheden en partners, wordt een plan van aanpak geformuleerd voor
de toekomst.
De besprekingen en ontwikkelingen in het kader van het nieuwe EU-programma ’Erasmus for all‘ volg ik
nauwgezet verder op om maximaal zichtbaarheid en gewicht te geven aan het hoofdstuk ’Jeugd‘onder andere
door voor een specifieke budgetlijn jeugd te pleiten. JINT organiseert in 2013 weer Go Strange waar de
jongeren die grensoverschrijdend vrijwilligerswerk deden, hun verhaal kunnen delen, om aldus ook anderen
enthousiast te maken en voor te bereiden, o.a. op internationaal vrijwilligerswerk.
In 2013 wil ik samen met de jeugdbewegingen een specifiek pakket rond engagement voor jongeren uit tweede
en derde graad secundair onderwijs ontwikkelen en ter beschikking stellen van de scholen.
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Leiderschapsvorming bij kansengroepen
Beleidsopties 2013
Om meer jongeren uit kansengroepen te laten doorstromen naar leiding wil ik via verschillende kanalen werken.
Ten eerste wil ik meer aandacht voor diversiteit in de nieuwe (hoofd)animatorcursussen. Ten tweede zal ik op
het moment dat de nieuwe regeling rond kadervorming rond is een communicatie opzetten, waarbij we enerzijds
jongeren uit kansengroepen wijzen op hun mogelijkheden om zelf (hoofd)animator in het jeugdwerk te worden
en anderzijds het jeugdwerk informeren over de kansen die zij jongeren kunnen bieden o.a. op basis van
goodpractices. Specifieke aandacht gaat hierbij naar jongeren met een beperking.
In het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd als criterium
voor het beoordelen van beleidsnota’s “interculturaliteit” uit het vorige decreet vervangen door het ruimere
begrip “gelijkekansenbeleid”. Dit geeft mij de mogelijkheid om verenigingen te honoreren die in hun beleidsnota
2014 – 2017 bijvoorbeeld doelstellingen opnemen over de leiderschapsvorming van kansengroepen.
Ook zal ik samen met de jeugdbewegingen een methodiek ontwikkelen rond engagement in de jeugdbeweging
voor jongeren uit tweede en derde graad secundair onderwijs. Deze methodiek wil ik promoten binnen scholen
met een diverse samenstelling.

OD 1.3 de laboratoriumfunctie van het jeugdwerk versterken
Impulsen voor innovatie en verdere ontwikkeling van het jeugdwerk/de jeugdsector
Beleidsrealisaties 2012
In 2012 werden de bredeschoolprojecten voor een derde en laatste maal verlengd. Ook de proeftuinen armoede
kregen in 2012 hun laatste verlenging. Naar aanleiding van de evaluatie van het participatiedecreet heb ik
overleg gepleegd met mijn ’collega-ministers bevoegd voor Sport en Cultuur. Op basis daarvan werd een
ambtelijke werkgroep opgericht die voorstellen tot aanpassing van het decreet moeten formuleren.
Voor de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen 2011-2013 was jeugdcultuur de nieuwe prioriteit voor het hoofdstuk
jeugdbeleid. In 2012 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het besluit waarin deze prioriteit voor
minimaal drie jaar bestendigd wordt. Op deze manier hopen we extra impulsen te geven aan het lokale
jeugdwerk(beleid). Er werd een reeks van flankerende maatregelen uitgewerkt, die de gemeentebesturen
ondersteunen bij de uitwerking van dit thema binnen het jeugdbeleidsplan. In het huidige decreet Vlaams jeugden kinderrechtenbeleid krijgen nieuwe werkvormen een kans onder het luik ‘experimentele
jeugdwerkinitiatieven’. Alle andere verenigingen kunnen via projectsubsidies experimenten en vernieuwing in
hun werking introduceren. In 2012 werden zes projecten experimenteel jeugdwerk gesubsidieerd.
Beleidsopties 2013
In 2013 wordt verder werk gemaakt van vorming rond de nieuwe beleidskeuzes die gemaakt werden voor het
lokaal jeugdbeleid. Vernieuwing en verruiming van het jeugdwerkaanbod zijn hier prioritair. Er zal verder
gezocht worden naar gepaste wijzen om goede voorbeelden te herkennen en te verspreiden.
Vanaf 2013 worden er in het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid twee nieuwe
projectlijnen gelanceerd, namelijk een projectlijn rond vernieuwend onderzoek en een tweede projectlijn die
wordt ingezet als instrument voor de realisatie van het jeugdbeleidsplan. De bestaande projectlijn rond
experimenteel jeugdwerk wordt ook in 2013 verder gezet.

Jeugd(werk) in de (groot)stad
Beleidsrealisaties 2012
In het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid, dat op 6 juli 2012 werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering,
wordt ‘de bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk
kwetsbare situaties’ verankerd als Vlaamse beleidsprioriteit. De middelen voor de uitvoering van deze prioriteit
worden vanaf 2016, na een overgangsperiode van twee jaar, aanzienlijk verhoogd door de toevoeging van de
middelen van de regularisatie van DAC’ers tewerkgesteld binnen de sector van de WMKJ’s.
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Verder trof ik voorbereidingen voor een conferentie over jongeren in de stad, die in 2013 zal doorgaan3. Ik zal
hierbij uitgaan van de pijnpunten, maar zeker ook van de opportuniteiten die een stedelijke context kan bieden
aan jongeren en het jeugdwerk. Op dit moment worden 100 jongeren, allen met een specifiek profiel, bevraagd
op de manier waarop zij de stad beleven. Die 100 interviews zullen richtinggevend zijn voor het programma van
de conferentie.
Beleidsopties 2013
De conferentie “Jong in de Stad” vindt plaats op 6 maart 2013 te Mechelen (Lamot-site). Ik wil hiermee een
inspiratie-, uitwisselings- en kennisdelingsmoment aanbieden dat beleidsmakers en politici op het lokale
(stedelijke) en Vlaamse niveau versterkt in het uitbouwen van een integraal jeugdbeleid naar jongeren in de
steden. De verhalen van jongeren die zich bewegen in de stad staan centraal tijdens deze conferentie; ze worden
aangevuld met wetenschappelijk onderzoeksmateriaal. Zowel binnenlandse als buitenlandse voorbeelden worden
gepresenteerd. Er is ruimte voor discussie, uitwisseling en netwerking. Op de conferentie zal ook aandacht
besteed worden aan de uitdagingen van het jeugdwerk in stedelijke context. Beleidsmakers van verschillende
bestuursniveaus zijn de belangrijkste doelgroep voor dit studiemoment. Indien de nood aan verdere
expertiseopbouw en uitwisseling blijkt, kan er voor gekozen worden een platform stedelijk jeugdwerk op te
richten, waarvan zowel de vertegenwoordigers van het jeugdwerk als de lokale besturen deel uit maken.
In het kader van de nieuwe planningsperiode die zich aandient voor lokale besturen en de daaraan verbonden
gewijzigde regelgeving, organiseer ik in 2013 een vormingsmoment voor de gemeentebesturen die op basis van
sociaal-geografische indicatoren in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van de tweede
beleidsprioriteit. Die beleidsprioriteit is erop gericht de participatie van kansengroepen aan het jeugdwerk te
verhogen. Ook op andere vormingsmomenten zal de nodige aandacht besteed worden aan die problematiek en de
specifieke uitdagingen die kwetsbare groepen bieden voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid.
In het kader van het project kindvriendelijk beleid wordt door VVJ onderzocht hoe we het Vlaams Netwerk
Kindvriendelijke steden opnieuw activeren. Ik bespreek met mijn collega minister van Stedenbeleid de deelname
van de administratie stedenbeleid aan dit netwerk.
Momenteel loopt bij 4 centrumsteden een pilootproject, gecoördineerd en getrokken door VVJ, met als doel de
ontwikkeling van een ‘zelfevaluatie instrument’ voor lokale besturen op het vlak van ‘kindvriendelijkheid’. Dit
project zou tegen het einde van het jaar afgerond moeten zijn. In 2013 bekijk ik of dit instrument (als het een
succes blijkt) verder op punt gesteld kan worden en ook aan andere steden/gemeenten kan aangeboden worden.

Samenwerkingsverbanden met de commerciële sector
Beleidsrealisaties 2012
Ook in 2012 organiseerde de Vlaamse overheid samen met Nickelodeon de Buitenspeeldag, het meest concrete
voorbeeld van een samenwerkingsverband met een commerciële partner. VVJ, Nickelodeon en mijn
administratie sloegen hiervoor opnieuw de handen in elkaar. Daarnaast ondersteunde ik het jongerenjournaal van
VTM – VMMa (Zoom).
Om een zo groot mogelijke draagwijdte te hebben voor het proces van het Jongerenpact werden verschillende
partnerships aangegaan met commerciële & andere mediapartners. Die waren soms heel intens: van vijf
avondshows over jongeren en hun toekomst op MNM, een reeks krantenartikels en een wedstrijd in De Morgen
of verscheidene artikels en een overdruk bij Flair. Met anderen partners werd een meer bescheiden partnership
aangegaan.
Beleidsopties 2013
De Buitenspeeldag blijft een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en Nickelodeon, ook in 2013. Ik blijf
streven naar een uitbreiding van mogelijke partners om de boodschap van deze dag mee uitdragen.

3
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OD 1.4 zoveel mogelijk kinderen van zo divers mogelijke achtergrond zoveel mogelijk actief laten
deelnemen aan het jeugdwerk
Vlaamse prioriteiten voor het lokaal jeugd(werk)beleid
In 2010 en 2011 volgde ik nauwlettend de vorderingen binnen de dossiers planlastvermindering en interne
staatshervorming. Cruciaal hierin is dat ik aandacht vroeg voor het belang van een sectorale subsidiestroom voor
het lokale jeugdwerk, voor de inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het lokaal beleid én de
garanties voor voldoende financiële middelen om doorbraken te realiseren.
Beleidsrealisaties 2012
De Vlaamse Regering heeft het (vernieuwd) decreet lokaal jeugdbeleid goedgekeurd. Hiermee wordt uitvoering
gegeven aan de principes van het planlastendecreet. Ik besliste om ‘de ondersteuning van het jeugdwerk’ en ‘de
bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare
situaties’ te verankeren als Vlaamse beleidsprioriteiten in het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid.
Ik zal de middelen voor de Vlaamse beleidsprioriteiten zo efficiënt mogelijk inzetten. Hiervoor zal ik een besluit
over de uitvoering van het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse
Regering.
Het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van hun afkomst, hun thuissituatie,
hun fysieke of mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op een of
meerdere levensdomeinen, werd expliciet als provinciale bevoegdheid opgenomen in het nieuwe decreet van 6
juli 2012. Met inclusief beleid bedoelen we een beleid dat verschillende instrumenten ontwikkelt om een zo
groot mogelijke diversiteit aan doelgroepen te laten deelnemen.
Beleidsopties 2013
In het kader van het traject interne staatshervorming zal in 2013 verder werk gemaakt worden van de invulling
van de bestuursakkoorden met de provincies. Aandacht voor kansengroepen zal in een aantal doelstellingen
expliciet tot uiting komen.
Basisvoorwaarden voor lokaal jeugd(werk)beleid
Beleidsrealisaties 2012
Nog in 2012 organiseer ik vorming voor en ondersteuning van lokale besturen en andere belanghebbenden in
functie van de invoering van het vernieuwde decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid4. Dit zal gebeuren in
nauwe samenwerking met de leden van de reflectiegroep lokaal jeugdbeleid. In het najaar 2012 staan alvast de
‘plankuren’, vormingsdagen voor ambtenaren en een nieuwe reeks van Trip lokaal op de agenda. Gelijktijdig
wordt ook werk gemaakt van een grondige herwerking van het ‘handboek lokaal jeugdbeleid’, zodat deze
publicatie wat indeling en inhoud betreft ook is afgestemd op de nieuwe situatie. Ik zal na de
gemeenteraadsverkiezingen een brief sturen naar alle nieuwe schepenen van jeugd, waarin ik aandacht zal
vragen voor het herkennen en erkennen van doelgroepspecifieke jeugdwerkinitiatieven, het belang van inspraak
van kinderen, jongeren én de jeugdraad en dit samen met een overzicht van mogelijke vormingsmomenten
aangeboden door de Vlaamse overheid en door de door ons gesubsidieerde Vlaamse organisaties.
Tijdens de verschillende vormingsdagen zal er telkens de nodige aandacht gaan naar de knelpunten met
betrekking tot de vrijetijdsbesteding voor kansengroepen. De focus zal hierbij liggen op de tweede
beleidsprioriteit, maar ook voor lokale besturen die geen beroep kunnen doen op de extra subsidiëring zal tijdens
Trip Lokaal een aanbod worden voorzien rond dit thema.
Verder reik ik in 2012 voor de tweede keer de prijs uit voor de jeugdvriendelijkste of ‘vetste’ gemeente van
Vlaanderen. Op die manier wens ik het lokaal jeugdbeleid in de kijker te plaatsen. Hiervoor werk ik samen met
radiozender MNM om meer ruchtbaarheid te geven aan het lokale jeugdbeleid. De prijs is één van de
instrumenten die ik inzet om lokale besturen te overtuigen om ook aandacht te hebben voor een lokaal
jeugdbeleid.
Beleidsopties 2013
Naast het congres ‘Jong in de stad’ dat gepland staat in maart 2013 en waarmee ik graag de steden wil inspireren
betreffende hun beleid aangaande jongeren, organiseert VVJ in nauwe samenwerking met VVSG in het voorjaar
2013 ook een aantal vormingen voor de nieuwe jeugdschepenen. Op die manier kunnen zij zich vertrouwd
4
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maken met de nieuwe regelgeving betreffende het lokaal jeugdbeleid. Tijdens deze vormingsmomenten zal het
vernieuwde handboek lokaal jeugdbeleid worden voorgesteld.
Er komt een begeleidingsopdracht armoede, waarbij verder gewerkt wordt aan de toegankelijkheid van de
jeugdbewegingen voor kinderen in armoede. Deze opdracht moet ervoor moet zorgen dat de bestaande en
opgebouwde expertise kan ontsloten worden (zie ook 1.1).

Jeugdinitiatieven in het participatiedecreet
Beleidsrealisaties 2012
Binnen de proeftuin jeugd werden de bredeschoolprojecten voor een derde en laatste maal verlengd tot het einde
van het schooljaar 2012-2013. De proeftuinen armoede werden eveneens voor een laatste maal verlengd.
Ten slotte werden er twee projecten goedgekeurd die een grootschalig jeugdevenement realiseerden.
Naar aanleiding van de evaluatie van het participatiedecreet vond er in 2012 overleg plaats tussen mezelf en mijn
collega-ministers van Cultuur en Sport. Het Participatiedecreet is geëvalueerd. Via een mededeling aan de
Vlaamse Regering heb ik samen met mijn collega’-ministers bevoegd voor Cultuur en Sport een gezamenlijk
plan van aanpak voorgesteld. We willen de sterktes behouden en waar mogelijk optimaliseren. De evaluaties van
het Participatiedecreet leidde tot het gezamenlijk engagement om het decreet bij te sturen, te optimaliseren en te
versterken in functie van transversaliteit en het versterken van de aandacht voor kansengroepen en hierbij
duidelijke werkafspraken te maken.

Beleidsopties 2013
De beide proeftuinen lopen in 2013 af. Aangezien deze proeftuinenbij uitstek lokale projecten zijn, is het vanaf
2014 aan de steden en de gemeenten om deze projecten al dan niet verder te subsidiëren. Als Vlaams minister
van Jeugd zit ik in het najaar samen met de besturen van de desbetreffende gemeente om het gesprek hierover op
te starten. De bredeschoolprojecten lopen tot het einde van het schooljaar 2012-2013.
In het najaar van 2012 zal ik mijn actieplan ‘diversiteit in het jeugdwerk’ lanceren, waarin ik de acties uit
verschillende beleidsplannen voor 2013 en 2014 bundel en concretiseer, maar ook aanvullende acties opneem
om verder in te zetten op diversiteit binnen het jeugdwerk.
Een ambtelijke werkgroep buigt zich over de mogelijke aanpassingen van het participatiedecreet. In 2013 zal een
ontwerp tot aanpassing van het decreet aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

“Zelforganisaties”
Beleidsrealisaties 2012 en beleidsopties 2013
Het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) wordt voor de periode 2012 en 2013 facultatief gesubsidieerd.
Daarmee krijgt het de kans zich voor te bereiden op het nieuwe decreet houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Dit biedt hen de kans om door te groeien naar een erkenning als landelijk georganiseerde
jeugdvereniging.
Toegankelijkheid van het jeugdwerk (zie ook OD 7.1)
Beleidsrealisaties 2012
Diversiteit en inclusie blijven belangrijke aandachtspunten in het jeugdwerk én jeugdbeleid. Naar aanleiding van
o.m. het debat rond ‘allochtone jeugdbeweging’ in het Vlaams Parlement organiseerde ik een doe-en denkdag op
18 april waarin jongeren, met en zonder diverse achtergrond en jeugdwerkers samen gingen nadenken over
diversiteit. (zie 1.4) Ook zat ik in het kader van de studiedag van Formaat+ rond allochtoon jeugdwerk samen
met een aantal jongeren uit allochtone zelforganisaties enging ik het debat aan met de verantwoordelijke van de
jeugdbewegingen hierover.
Via het Participatiedecreet wordt Demos ook in 2012 verder ondersteund vanuit Cultuur, Jeugd en Sport.
Specifie voor het beleidsveld Jeugd wil Demos rond het thema toegankelijk jeugdwerk een hernieuwde
dynamiek initiëren5, enerzijds door organisaties inspirerende methodieken en werkvormen aan te reiken, en
anderzijds door gerichte acties die jeugdorganisaties ertoe aanzetten het thema ‘interculturaliteit’ (terug) op te
5
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nemen in de werking. Bijzondere aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van een coherent geheel van
beleidsinstrumenten die de participatie van kansengroepen kunnen verankeren in de jeugdsector, en naar het
verduurzamen van de opgebouwde methodieken in de jeugdsector.
Het onderzoek naar de toegankelijkheid van infrastructuur voor de jeugdsector werd voorgesteld en besproken
met de jeugdsector. Er werden actiefiches opgemaakt voor het OCM doelstellingenkader voorhandicap.
Naast de sociaaleconomische diversiteit en het hebben van een fysische handicap verkleuren ook
genderbewustzijn en seksuele identiteit mee de samenleving. Toegankelijkheid situeert zich dus op meerdere
vlakken.In overleg met de cel Gelijke Kansen onderzoek ik welke rol het jeugdwerk kan spelen in het verhogen
van de openheid bij jongeren t.o.v. seksuele en genderdiversiteit, bijvoorbeeld via een spelmethodiek.
Beleidsopties 2013
In het najaar 2012 zal ik mijn actieplan ‘diversiteit in het jeugdwerk’ lanceren met daarin acties voor 2013 en
2014 (zie boven).
Uit het jeugdbewegingsonderzoek (2010) bleek reeds eerder dat jeugdbewegingslidmaatschap erfelijk is. 83,2%
van de ouders van de huidige leden is zelf ook lid geweest van een jeugdbeweging. Samen met de
jeugdbewegingen vind ik het belangrijk dat alle kinderen en jongeren kennismaken met de jeugdbeweging en dat
erfelijkheid minder determinerend is voor het lidmaatschap. Hiervoor zal ik samen met de jeugdbewegingen
reeds een 1e (test) lespakket voor het lager onderwijs presenteren n.a.v. Dag van de Jeugdbeweging 2012. Dit
lessenpakket zal in het schooljaar 2012-2013 uitgetest worden om dan voor het schooljaar 2013-2014 te
optimaliseren en een nieuwe methodiek te ontwikkelen voor de 1e graad secundair onderwijs om via het
onderwijs jongeren te laten proeven van de jeugdbeweging. Ook willen we een specifiek pakket rond
engagement in de jeugdbeweging ontwikkelen voor jongeren uit tweede en derde graad secundair onderwijs.

Begin 2013 zullen er voor jeugd nieuwe acties geformuleerd worden voor het OCM-doelstellingenkader Gelijke
Kansen, met betrekking tot toegankelijkheid, LGBT’sen gender.
Ook in 2013 wordt Demos verder ondersteund via het participatiedecreet voor het werken aan – onder meer – de
toegankelijkheid van het jeugdwerk.

OD 1.5 Ambassadeur zijn van het Vlaamse Jeugdwerk in Europa en zo mee de plaats van het jeugdwerk
in het Europese beleid versterken
Beleidsrealisaties 2012
De ontwikkelingen rond Europa 2020 en het vlaggenschipinitiatief Youth on the Move volgde ik nauw op met
het oog op de belangen van alle kinderen en jongeren, o.a. door de uitwerking van een “Youth on the Move
card”.
In de Europese Unie ging mijn aandacht volledig uit naar de onderhandelingen van de nieuwe generatie
Europese programma’s. Het voorstel van de Commissie werd onder Deens Voorzitterschap onderhandeld in de
Raad; een gedeeltelijke algemene benadering is goedgekeurd op de Raadszitting Onderwijs, Jeugd, Cultuur en
Sport van 10-11 mei 2012. Onder meer op voortdurend aandringen van België werd hier een apart hoofdstuk
Jeugd gecreëerd met duidelijke verwijzingen naar participatie aan het democratisch leven, actief burgerschap,
sociale inclusie en jeugdwerk.
Onder andere in opvolging van het Belgisch EU-voorzitterschap Jeugd werd werk gemaakt van een Europees
tijdschrift rond jeugd en jeugdbeleid. Dit als opvolger van Forum 21.
Tevens ging mijn aandacht uit naar de aanbeveling van de Europese Commissie omtrent de validering van nietformeel en informeel leren, de conclusies van het Cypriotisch voorzitterschap rond de participatie en sociale
inclusie van migrantenjongeren, de resolutie rond de gestructureerde dialoog, alsook het EU Jeugdrapport.
Europees Jeugdpartnerschap
Onder andere de verdere uitbouw van het virtuele Europees kenniscentrum inzake jeugdbeleid is een van de
verwezenlijkingen van dit partnerschap Europese Commissie en Raad van Europa. Daarnaast wordt verder actief
meegewerkt aan de geschiedenis van jeugdwerk en jeugdbeleid in Europa (het opzetten van de 5de Europese
workshop); expertengroepen alsook peerlearning processen.
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Onder de titel “C’est plus compliqué que ça” werd op 29 maart het België-rapport van het internationale
YouthPolicy Review Team voorgesteld op een vergadering van de statutaire organen Jeugd van de Raad van
Europa.
Het rapport kwam tot stand na een intensieve voorbereiding van het team, twee visitatiebezoeken in de loop van
2011 en een nationale hoorzitting die op 2 februari 2012 doorging. Op basis van hun bevindingen werden er
aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd die ik zeker zal meenemen in de verdere ontwikkeling van het
jeugdbeleid.
Van 23 tot 25 september nam ik deel aan de 9de Jeugdministerconferentie Raad voor Europa met als thema
“Jongeren en hun toegang tot rechten: ontwikkelen van innovatief jeugdbeleid”. Ik was daar tevens voorzitter
van de werkgroep “sociale inclusie en jongeren”.België nam op de conferentie het voortouw om seksuele
oriëntatie en genderidentiteit aan de lijst van mogelijke discriminatiegronden toe te voegen. De Russische
federatie kon zich als gastland daar niet in vinden en ondanks steun van een meerderheid van de lidstaten kon er
niet tot een slotverklaring gekomen worden.
Europees Jeugdfonds en Bel’Lounge
Het Europese Jeugdfonds wordt jaarlijks gespijsd door vaste bijdragen van de verschillende lidstaten. Met de
kredieten van het fonds worden enerzijds de initiatieven van de Europese jeugdcentra gefinancierd, maar
daarnaast worden toelagen verleend aan internationale jeugdverenigingen (jeugd-NGO's) voor hun werking en
voor de organisatie van vormingsinitiatieven voor jeugdverantwoordelijken. Bel’Lounge, de “Belgische Bar” in
het jeugdcentrum van Straatsburg, werd ingericht met middelen van de drie gemeenschappen en in 2008 plechtig
ingehuldigd bij de opening van het gerenoveerde jeugdcentrum.
Werkgroep Jeugd van de Benelux
De vernieuwde Benelux-samenwerking rond jeugdbeleid werd vastgelegd in een gezamenlijke
langetermijnstrategie. De ministers bevoegd voor jeugd ondertekenden in dat verband op 27 november 2009 een
Memorandum van overeenstemming, met als titel "Gelijke rechten en kansen voor alle kinderen en jongeren".
Verder werd een meerjarenwerkprogramma voor de implementatie van deze strategie in een
samenwerkingsprogramma gegoten, dat nu wordt uitgewerkt voor de periode 2013 tot 2016.
Samenwerking met Zuid-Afrika
Tijdens de bilaterale vergadering van eind november 2011 (in Vlaanderen) werd een driejarige samenwerking
goedgekeurd met de focus op het stimuleren van vrijwilligerswerk voor/door jongeren in de NGO-sector in ZuidAfrika. Deze samenwerking heeft vijf bouwstenen: capaciteitsontwikkeling, het uitwerken van een model voor
fondsenwerving, kennisontwikkeling, systeemontwikkeling en marketing, en advocacy.
Samenwerking Brazilië
In 2013 sluit ik vanuit mijn bevoegdheid Onderwijs een samenwerkingsovereenkomst af met Brazilië. Dit is
nieuw. Ook wil ik vanuit mijn bevoegdheid Jeugd met Brazilië samenwerken rond jeugdbeleid en jeugdwerk
o.m. binnen het kader van ‘Youth in the World’ van het “Youth in Action” programma van de Europese
Commissie. In het kader van de Wereld Jongerendagen plan ik alvast een werkbezoek aan Rio en hoop
vooruitgang te boeken.
Beleidsopties 2013
Onderhandelingen Erasmus voor Iedereen
Het Europees Parlement heeft op 25 mei 2012 een eerste werkdocument vrijgegeven. Op 9 juli 2012 werd een
eerste bespreking gehouden. Stemming over de 1ste lezing in de Commissie CULT is voorzien op 6 november
2012. Een akkoord Raad/Parlement zal ten vroegste onder Iers voorzitterschap worden bereikt. Ik zal mij samen
met mijn collega’s van de andere gemeenschappen blijven inzetten om de zichtbaarheid van en de
toegankelijkheid voor de jeugdsector en specifieke doelgroepen te vrijwaren onder andere door te ijveren voor
een aparte budgetlijn voor jeugd, en een specifiek nationaal agentschap voor jeugd.
Het samenwerkingsprogramma van de werkgroep Jeugd van de Benelux wordt uitgevoerd.
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Ook in 2013 wens ik een vrijwillige bijdrage te doen voor het onderhoud van de Bel’Lounge. Verdere
ondersteuning garandeert een fijne, informele ontmoetingsplek voor jongeren en jeugdwerkers in het
Jeugdcentrum.
Via de uitvoering van de bilaterale akkoorden geef ik in 2013 verder invulling aan de ambassadeursrol van het
Vlaamse jeugdwerk. Het is een gelegenheid om kennis op te bouwen en uit te wisselen rond diverse
jeugdbeleidsthema’s.
Ik zet verdere stappen in de samenwerking met Zuid-Afrika:
• de capaciteitsontwikkelingstool rond het beheer en de organisatie van jongerenvrijwilligerswerkwordt
gefinaliseerd en verspreid;
• er wordt vorming georganiseerd rond het gebruik van de capaciteitsontwikkelingstool, in samenwerking
met Vlaamse trainers;
• er wordt vorming georganiseerd rond `organisatie-ontwikkeling` voor jeugd-NGO`s;
• kennis en materiaal rond jongerenvrijwilligerswerk wordt verzameld en ontwikkeld;
• de resultaten van het onderzoek over de perceptie van jongeren over vrijwilligerswerk worden gebruikt
voor het uitwerken van de marketing campagnes in de volgende jaren;
• de mogelijkheden voor het opzetten van ‘een Mandeladag’ in Vlaanderen (een dag gefocust op
vrijwillige inzet) worden geëvalueerd ;
• we helpen mee om de database van jeugd-NGO`s in Zuid-Afrika te ontwikkelen;
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SD 2 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM COMPTETENTIES TE
ONTDEKKEN EN TE ONTWIKKELEN
OD 2.1 de samenwerking tussen jeugdwerk, cultuur, onderwijs, werk en welzijn versterken op het vlak
van het detecteren en ontwikkelen van vaardigheden van kinderen en jongeren door
Competentieontwikkeling i.s.m. andere beleidsvelden en beleidsdomeinen
Zowel binnen het beleidsdomein CJSM als daarbuiten werden samenwerkingsverbanden rond
competentieontwikkeling op-/verdergezet. Zo werd de samenwerking tussen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd,
Sport en Media en het beleidsdomein Onderwijs en Vorming rond formeel, informeel en niet-formeel leren
geformaliseerd in een vijfjarig samenwerkingsprotocol.
Beleidsrealisaties 2012
Na adviezen van de VLOR, de SERV, de SARC en Vlaamse Jeugdraad finaliseerde ik een discussienota ‘Naar
een geïntegreerd EVC- beleid’, waarin de basis wordt gelegd voor een geïntegreerd EVC-beleid voor het hoger
onderwijs, volwassenenonderwijs, werk, cultuur, jeugd en sport.
Beleidsopties 2013
Op basis van de discussienota wordt in 2013 gewerkt aan een decreet rond het EVC beleid. Ook wil ik werk
maken van een uitgebreide communicatie- en sensibiliseringscampagne bij zowel jeugdorganisaties, jongeren
als werkgevers over de mogelijkheden van EVC en over verworven competenties in de jeugdsector.

OD 2.2 het competentiedenken en –handelen in het jeugdwerk zelf stimuleren
Regelgeving voor attestering van jeugdwerkers
Beleidsrealisaties 2012
Ik ben, samen met deskundigen uit de jeugdsector, gestart met een hervorming van de attesten voor
jeugdwerkers. Een gemengde werkgroep van ambtenaren en jeugdwerkers werkte – tijdens meer dan 10
bijeenkomsten – een nieuw kader uit. De kern van dit voorstel zijn de vormingstrajecten voor animator,
hoofdanimator en instructeur, die vertrekken vanuit competentieprofielen.
Beleidsopties 2013
Het debat over erkennen en herkennen van competenties zal op basis van het voorstel van deze gemengde
werkgroep gevoerd worden. Ook moeten we bekijken hoe attesten van het jeugdwerk zich verhouden tot de
Vlaamse Kwalificatiestructuur en de discussienota EVC.
Veel jongeren verwerven via jeugdsector tal van competenties. Ik wil vanuit mijn bevoegdheid Jeugd en
Onderwijs onderzoeken hoe ik bruggen kan bouwen en deze competenties van jongeren te laten valideren. Zo zal
ik in 2013 vanuit mijn bevoegdheid Onderwijs & Vorming reeds nagaan in welke mate de reeds toegepaste
procedure voor de erkenning van beroepskwalificaties bruikbaar is voor de opgedane ervaring binnen de
sectoren Jeugd, cultuur en sport.

Portfolio- en competentie-instrumenten in de jeugd(werk)sector
Beleidsrealisaties 2012
Begin 2010 zag Oscar het levenslicht. Dit is een door de sector sociaal-cultureel werk voor jeugd en
volwassenen ontwikkeld portfolio dat ondertussen ingang gevonden heeft in beide sectoren. In 2011 kon het
Steunpunt Jeugd rekenen op een projectsubsidie met het oog op de verbreding van het instrument. Daarbij
onderzocht men de mogelijke aansluiting bij de sectoren werk en onderwijs. De verdere ontwikkeling van Oscar
werd opgenomen in de beleidsnota 2012-2014 van Steunpunt Jeugd.
Beleidsopties 2013
De verdere ontwikkeling van Oscar is opgenomen in de beleidsnota 2014-2017 van de Ambrassade en geniet dus
ondersteuning via de enveloppesubsidie. Aangezien er zoveel verschillende instrumenten bestaan, ook op
internationaal niveau lijkt het mij belangrijk dat jeugdwerkers, jongeren en verenigingen over een duidelijk en
transparant overzichtsdocument beschikken. Vandaar dat ik wil dat De Ambrassade vanuit zijn functies rond
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informatie & Oscar werkt aan een duidelijk overzicht over de verschillende bestaande instrumenten om de
transparantie en communicatie hierover te bevorderen.
Vorming van lokale jeugdconsulenten
Beleidsrealisaties 2012
In samenwerking met mijn administratie organiseerde de VVJ ook in 2012 een opleidingstraject en
vormingsmomenten voor jeugdconsulenten.
Beleidsopties 2013
In het najaar 2012 organiseert VVJ opnieuw Plankuren, de vormingsdagen voor ambtenaren. Specifieke
aandacht zal hier gaan naar de competenties nodig bij de invoering van het vernieuwde decreet lokaal
jeugdbeleid en het werken met de vernieuwde BBC voor lokale besturen. Ook andere partners in het lokale
beleid (jeugdwerkers,schepenen…) worden, via o.a. Trip Lokaal, ondersteund.
In 2013 organiseert de afdeling Jeugd in samenwerking met VVJ en VVSG vormingen voor nieuwe schepenen
en jeugddienstmedewerkers. Ook de Plankuren staan opnieuw op de agenda.

Engagementen van leerlingen binnen en buiten de school extra in de verf
Beleidsrealisaties 2012
In 2012 subsidieerde ik een project van de Vlaamse Scholierenkoepel en Karuur waarbij het engagement van
jongeren en leerlingen extra in de verf werd gezet. Zij verzamelden 240 scholieren op een bedankevent.
Daarnaast werden vier gemeentelijke projecten uitgekozen om deel te nemen aan een VIP-dag.
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SD 3 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN OM VANUIT HUN EIGEN LEEFWERELD DE
SAMENLEVING MEE VORM TE GEVEN
OD 3.1 investeren in een betere kennis van de leefwereld van kinderen en jongeren en in instrumenten om
die leefwereld te leren kennen
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek6
Cf. ook OD 1.1 wetenschappelijk en systematisch onze kennis over jeugdwerk blijven uitbouwen en het
jeugdwerk monitoren.
Beleidsrealisaties 2012
Het aangekondigde netwerken en afstemmen van onderzoek binnen het beleidsdomein Jeugd kreeg vorm. In
2012 kwam de netwerkgroep onderzoek waar relevante actoren in het onderzoeksveld van kinderen, jongeren en
kinderrechten deel van uitmaken terug samen in het voorjaar van 2012. Bovendien werden alle nieuwe
beleidsrelevante wetenschappelijke steunpunten uitgenodigd om zichzelf voor te stellen. Onder meer op basis
van deze informatie werd een eerste testversie van de nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’, die twee maal per jaar een
overzicht zal geven van onderzoek met betrekking tot kinderen, jongeren, jeugdwerk, jeugdbeleid en
kinderrechten, ontwikkeld.
In 2012 kwam er voor het beleidsveld Jeugd een apart onderzoekssteunpunt. De opdrachten voor het
onderzoekssteunpunt, op basis van het eerder vermelde onderzoeksplan, stem ik af op die van het KeKi en
andere onderzoeksprojecten van mijn administratie7.
In 2012 werd de Antwerpse en Gentse versie van de JOP-monitor afgenomen. De resultaten worden eind 2012
bekendgemaakt.
Beleidsopties 2013
De netwerkgroep onderzoek continueert zijn werking en komt telkens in het voor- en najaar samen.
In het najaar van 2012 zal de eerste nieuwsbrief ‘Jong Geleerd’ verschijnen. Deze zal twee maar per jaar
(voorjaar/najaar) verschijnen en ook raadpleegbaar zijn op de website www.sociaalcultureel.be
Op basis van een inventaris van beschikbare gegevens van de studiedienst Vlaamse Regering wordt verder
gekeken naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een datafiche over jeugd in Vlaanderen.
In het VAK werd het engagement aangegaan om een kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. In het najaar van
2012 starten we met een literatuurstudie naar theorie én voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarnaast
worden verkennende gesprekken gevoerd met andere betrokken administraties om de krijtlijnen vast te leggen.
In 2013 worden de indicatoren zelf vastgelegd en verzameld. Waar mogelijk werken we in overleg met de
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind en in overleg met de andere gemeenschappen..
Het onderzoek ‘Informatie in het sociale netwerk van kinderen, tieners en jongeren’ van VIP Jeugd wordt eind
2012 afgerond.

Participatie-initiatieven
Beleidsrealisaties 2012
De opdracht aan de Katholieke Hogeschool van Leuven om een normatief kader en een handleiding uit te
werken ter ondersteuning van beleidsparticipatie werd afgerond begin 2012.
Vanuit haar basis opdrachten werkt VVJ op dit moment, in samenwerking met Karuur, aan een digitaal platform
ter ondersteuning van participatie. Het gaat om een digitale tool die iedereen die met participatie aan de slag wil
op weg helpt. Dit instrument wordt voorgesteld op de Plankuren in oktober 2012.
Op Europees niveau liepen de werkzaamheden rond de gestructureerde dialoog verder. Het gedeelde thema voor
het Trio Polen-Denemarken-Cyprus is jongerenparticipatie aan het democratisch samenleven in Europa. Onder
Deens voorzitterschap lag de focus op creativiteit en innovatie, terwijl Cyprus het aspect sociale inclusie onder
de loep neemt. De nationale werkgroep, waar ook mijn administratie deel van uitmaakt, werkte een traject

6
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“jongerenambassadeurs voor participatie” rond de gestructureerde dialoog uit waar zo veel en divers mogelijk
jongeren en jeugdwerkers bij betrokken werden.
Met haar programma “De 327” is de VRT naar aanleiding van de lokale verkiezingen bovendien op
crossmediale wijze (MNM en OP12) aan de slag gegaan met wat het betekent om 18 jaar te zijn in elk van de
327 gemeentes in Vlaanderen en Brussel.Ik hoop dat het programma lokale beleidsmakers zal inspireren voor
hun jeugdbeleidsaanpak.
Beleidsopties 2013
VVJ werkt in het kader van het project kindvriendelijk beleid, dat afgerond wordt in 2013, aan een monitoring /
zelfevaluatiesysteem voor lokale besturen. Participatie maakt hier een onderdeel vanuit.
Uit het cijferboek Jeugd blijkt dat er werk aan de winkel is rond de samenstelling van jeugdraden. Jeugdraden
zullen andere methodes van inspraak moeten aanboren om de stem van kinderen en jongeren in gemeentes naar
boven te brengen. Karuur als ondersteuningsorganisatie kan hen daarin ondersteunen.
Mijn administratie zal blijven deel uitmaken van de nationale werkgroep en in die hoedanigheid de
voorbereidingen treffen om een nieuw cyclus van de gestructureerde dialoog aan te vangen. Het thema van het
volgende trio Ierland-Litouwen-Griekenland is opnieuw sociale inclusie.

OD 3.2 het jeugdinformatiebeleid doeltreffender maken
Jeugdinformatie: toegang in kaart
Beleidsrealisaties 2012
In 2012 werd werk gemaakt van een kwaliteitskader jeugdinformatie; het kwaliteitslabel werd geïntroduceerd.
Verder werkte het VIP Jeugd actief verder aan de uitbouw van de lokale jongereninformatiepunten, een netwerk
van jeugdinformatiewerkers, de organisatie van jeugdinformatiedagen, het verhogen van de efficiëntie en
effectiviteit van de jeugdinformatieproducten en -kanalen, het toegankelijker maken van informatie en het
versterken van de kennis over jeugdinformatie. Deze elementen werden ook meegenomen in de
fusiebesprekingen die uitmondden in De Ambrassade.

Beleidsopties 2013
VIPJeugd start in het najaar 2012 een proefproject rond het kwaliteitslabel met 10 organisaties die de
ontwikkelde tool een jaar lang willen uitproberen. Ondertussen worden nieuwe partners aangetrokken: bedoeling
is dat er een platform komt van organisaties die volgens overeengekomen principes kwaliteitsvolle
jeugdinformatie willen maken.
In 2013 worden de volledig geüpdatete tweejaarlijkse jongerengidsen en drie interactieve websites voor
kinderen, tieners en jongeren voorgesteld en verspreid. De vernieuwde infofolders worden reeds in het najaar
2012 gelanceerd; de databank met kennisthema’s wordt omgevormd tot een online Jeugdinfotheek.
VIPJeugd zal in overleg met verschillende experts het curriculum ontwikkelen voor de Opleiding
jeugdinformatiewerker. In 2013 loopt het eerste deel van de opleiding. Bovendien wordt het project lokale
netwerkvorming verder opgevolgd en wordt een tool ontwikkeld die bruikbaar is voor elk mogelijk
jeugdinformatiepunt.In 2013 worden verkennende gesprekken gevoerd m.b.t. de organisatie
vanbeleidsdomeinoverschrijdende jeugdinformatiedagen voor schoolverlaters om de transitie tussen school en
werk beter te laten verlopen.
Experimenten taalstimulering
Zoals beschreven in mijn talenbeleidsnota voor het onderwijs, behoren het opzetten en ondersteunen van
taalstimulerende activiteiten, en het creëren van netwerken tussen welzijns- en vrijetijdsorganisaties en scholen,
structureel tot de taken van de lokale besturen.
Beleidsrealisaties 2012
In het uitvoeringsbesluit bij het decreet op het lokaal jeugdbeleid wordt taalstimulering Nederlands en het
concept brede school als aandachtspunt opgenomen8. Tevens wordt het ondersteunen, stimuleren of faciliteren
8

Talennota 2011
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van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en
jeugd gestimuleerd.
Beleidsopties 2013
Zie projectoproep Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Digitale media en mediawijsheid
Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch
kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief
en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie. Mediawijsheid situeert zich op het
snijvlak van verschillende beleidsvelden waaronder Media en Onderwijs. Beide beleidsdomeinen zijn reeds
actief in het mediawijsheidsveld en willen een krachtige impuls geven om via een gezamenlijk actieplan de
verschillende doelgroepen te sensibiliseren over mediawijsheid, maar ook gezamenlijk te zoeken hoe een
mediawijze aanpak beter aansluit bij de noden én interesses van kinderen, jongeren en volwassenen (al dan niet
in hun rol van begeleider).
Beleidsrealisaties 2012
Ik presenteerde samen met mijn collega minister bevoegd voor media in de loop van 2012 de conceptnota
Mediawijsheid; de Op 12 ging op 1 mei op antenne, deze zender zal, onder andere, expliciet aandacht besteden
aan jongeren.
Ik subsidieer Jeugdwerknet, JAVI, Ethercentrum (RecRadiocentrum) en C.H.I.P.S. (Stampmedia Antwerpen)
structureel via het huidige decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Ook in 2012 zette ik dit subsidiebeleid verder.
Beleidsopties 2013
In samenwerking met de minister van media en in uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan organiseer ik in
het najaar van 2012 een jongerenmediadag. Deze jongerenmediadag is een onderdeel van de Creative Media
Days. De doelgroep bestaat uit studenten in een journalistieke of media-opleiding, startende media-professionals
aan het prille begin van een carrière, leden van een jongerenmedia-organisatie of jongerenpersagentschap en
professionals uit de klassieke of online-media die werken met en rond jongeren. Het evenement moet een
platform bieden van debat, kennisopbouw, dialoog, interactie en creativiteit. Ook moet het kansen creëren opdat
jongeren en media elkaar via ontmoeting en het delen van inzichten kunnen stimuleren en inspireren. In 2013 wil
ik de eerste jongerenmediadag evalueren en bekijken of er een permanente netwerking rond jongerenmediainitiatieven nodig is.

Samenwerking met Klasse uitbouwen
Beleidsrealisaties 2012
Na de jaarlijkse samenwerking rond de Buitenspeeldag (vooral via Yeti) was het Jongerenpact 2020 een nieuwe
aanleiding voor een intense samenwerking met Klasse. Ouders, directies en leerkrachten werden via
nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van het traject en Maks! besteedde uitgebreid aandacht aan het traject via
de website, via artikels. In het september 2012 nummer van Maks! werden ten slotte een aantal engagementen
uitgewerkt in een uitgebreid stuk en in oktober 2012 werd aan elke lezer de affiche met het Jongerenpact 2020
bezorgd.
Beleidsopties 2013
Na de projecten rond de Buitenspeeldag en het Jongerenpact loopt de samenwerking met Klasse op
kruissnelheid. Om samenwerking structureel te maken, geef ik de afdeling Jeugd en de redactie van de Klasse de
opdracht om minstens drie maal per jaar elkaar samen te zitten voor informatie uitwisseling en om
samenwerkingsopportuniteiten te bekijken.

OD 3.3 directe beleidsinspraak voor kinderen en jongeren waarborgen
Betrekken van jongeren bij visie op toekomstig beleid: het Jongerenpact 2020 en het vierde Vlaams
Jeugdbeleidsplan9
9

Bij deze titel werd het traject Jongerenpact toegevoegd. Het werk voor het jeugdbeleidsplan is afgewerkt.
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Beleidsrealisaties 2012
Het Vlaams Jeugdbeleidsplan (VJP) was een inspiratiebron voor het traject in het kader van de opmaak van een
Jongerenpact.In 2011 gaf ik de Vlaamse Jeugdraad een opdracht voor een ruime kwalitatieve bevraging van
kinderen en jongeren in Vlaanderen. ‘Jong in 2020’ was het startschot van een uitgebreide participatiecampagne
die leidde tot het Jongerenpact 2020.
Tijdens die campagne bereikten we meer dan 6000 jongeren online, gingen 150 jongeren, politieke
vertegenwoordigers en maatschappelijke stakeholders met elkaar in debat op de YouTop van 5 mei en werkten
we nauw samen met een diverse living library van 14 jongeren. Op die manier konden we op 26 juni 2012 bij de
ondertekening van het Jongerenpact 2020 tien engagementen voorstellen waar niet alleen jongeren in Vlaanderen
maar ook de Vlaamse Regering en maatschappelijke stakeholders zich achter schaarden om van Vlaanderen een
betere plek te maken voor jongeren tegen 2020.
Beleidsopties 2013
Ook in 2013 wil ik jongeren, jeugdorganisaties en maatschappelijke stakeholders aansporen om mee het pact
waar te maken. Dat kunnen ze onder meer doen door hun engagementen op te geven via de website
www.jongerenpact2020.be. Zelf hou ik er aan om jaarlijks met de betrokken partijen een reflectiemoment te
houden over waar we staan met het Jongerenpact.Bovendien wil ik dat de resultaten van het afgelopen
participatietraject opnieuw hun weerslag vinden in het traject naar aanleiding van het volgende Vlaams
Jeugdbeleidsplan.
Ten slotte bekijk ik hoe we de opgebouwde kennis over participatie van jongeren binnen de Vlaamse Overheid
kunnen ontsluiten zodat ook andere ministers en agentschappen geïnspireerd worden om kinderen en jongeren te
bevragen over hun beleid. Ook zal ik de opvolging van het Jongerenpact – net als die van het Vlaams
Jeugdbeleidsplan– opnemen binnen de beheersovereenkomst van de Ambrassade. Ik bekijk met de Ambrassade
welke rol zij spelen in de opvolging van VAK, VJP en JP2020.
Inspraak van jeugdwerk en kinderen en jongeren in lokaal en provinciaal beleid
Beleidsrealisatie 2012
In het vernieuwde decreet lokaal jeugdbeleid wordt de jeugdraad opnieuw als instrument ingeschreven met als
doel het organiseren van betrokkenheid van kinderen en jongeren aan het lokale jeugdbeleid, zowel in de fase
van de voorbereiding, de uitvoering, als de evaluatie. Om erover te waken dat jongeren ook gehoord worden bij
materies die het louter jeugdwerkbeleid overstijgen, krijgt de jeugdraad de mogelijkheid om advies te verlenen
over andere aspecten van het beleidsplan. Het organiseren van participatie van kinderen en jongeren wordt in
hetzelfde decreet ook opgenomen als een provinciale bevoegdheid.
Bij het ontwikkelen van flankerende maatregelen zal extra aandacht gaan naar de organisatie van participatie van
kinderen en jongeren aan het gemeentelijk beleid, ook binnen de nieuwe bestuurlijke context. Zeker tijdens ‘Trip
Lokaal’ komt de jeugdraad als participatie-instrument uitgebreid aanbod.
Beleidsopties 2013
Tijdens de geplande vormingen voor jeugdschepenen in het voorjaar 2013 zal aandacht besteed worden aan het
belang van participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid. Ook zal ik het belang van participatie van
kinderen en jongeren aan het lokale beleid opnemen binnen mijn communicatie met de nieuwe schepenen van
jeugd.
Versterken participatieklimaat op school door kruisbestuiving met expertise uit jeugd- en kinderrechtensector
Beleidsrealisatie 2012
Met het Jongerenpact 2020 werd ook expliciet gekozen om het onderwijs te betrekken. Het onderwijs speelde
een rol, zowel als thema, veel jongeren verwezen zelf naar de school als een plek waar verandering aan de orde
is maar ook als kanaal: via Klasse, de onderwijskoepels en verscheidene initiatieven van de Vlaamse
Scholierenkoepel boden medewerking. Ik hoop dat de resultaten ook hen inspireren voor een participatieve
aanpak in het onderwijs.

Met het mini-decreet betreffende de rechtspositie van de leerlingen wil ik het participatiedecreet
wijzigen. De voorstellen hebben hoofdzakelijk te maken met de manier van samenstelling van de
ouderraad, leerlingenraad, pedagogische raad en schoolraad en situeren zich verder op het vlak van de
bevoegdheid van de schoolraad. Nu al, kan de schoolraad (voorbereidend) advies vragen aan de andere
raden en kunnen deze ook op eigen initiatief advies uitbrengen. Dit advies op eigen initiatief wens ik
nu te koppelen aan het recht op een gemotiveerd antwoord. Daarnaast bevat het mini-decreet ook een
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aantal voorstellen om de rechtspositie (zowel rechten als plichten) van de leerling te versterken, bv.
door meer informatie en betere communicatie door de school, de uitbreiding van de minimale inhoud
van het schoolreglement, een nieuwe regeling rond tuchtsancties, en de versterking van de
beroepsmogelijkheid door de installatie van een externe beroepsinstantie op het niveau van de
scholengemeenschappen. Met dit minidecreet wil ik de participatie op school versterken en de
rechtspositie van de leerlingen verstevigen. Tegelijk wil ik tegemoet komen aan de vraag van het
Rekenhof om de verantwoordingsplicht van scholen tegenover personeel, ouders en leerlingen beter
uit te werken.
Platform voor jonge werklozen of werkzoekenden
Beleidsrealisaties 2012
Ik ben verheugd te mogen vaststellen dat in opvolging van het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Europees
voorzitterschap de VDAB jongeren nu nauwer betrekt in haar werking. Ook tijdens het werken aan het
Jongerenpact2020 werd hier expliciet aandacht aan besteed. Zo vaardigde de KAJ een uitgebreide delegatie
jongeren af op de YouTop. Ook had ik geregeld overleg met mijn collega bevoegd voor Werk om te bekijken
wat we o.m. samen kunnen doen om jonge werkzoekenden volwaardig te laten participeren aan het debat rond
werkgelegenheid.
Beleidsopties 2013
Samen met de minister van Werk bekijk ik hoe we samen op zoek kunnen gaan om jonge werkzoekenden
volwaardig kan laten participeren aan het debat rond rond werkgelegenheid. We streven er samen bovendien
naar om werk te maken van een goede & hedendaagse communicatie naar jonge werkzoekenden (zie ook OD 3.2
Jeugdinformatie).
OD 3.4 de leefwereld van kinderen en jongeren verruimen en verrijken
Jongeren en het buitenland: uitwisselingsprogramma’s
Beleidsrealisaties 2012
De Vlaamse overheid ondersteunt de vzw Jint als het agentschap dat voor Vlaanderen het Europese programma
Jeugd in Actie10 uitvoert. Het programma maakt het voor groepen van jongeren mogelijk om deel te nemen aan
internationale uitwisselingen. Hierbij is er ook ruimte voor vrijwilligers om in een internationale context aan
vrijwilligerswerk te doen.
In 2012 maakte JINT werk van een traject internationalisering van de jeugdsector onder meer via een studiedag
in oktober.
Tevens sloot ik een bijkomende subsidieovereenkomst af met JINT om blijvend gestalte te geven aan Bel’J, een
uitwisselingsprogramma tussen de drie gemeenschappen.

Beleidsopties 2013
In het najaar organiseert JINT opnieuw Go Strange, de informatiebeurs voor jongeren die naar het buitenland
willen. Verder zal ik met JINT de conclusies rond het onderzoek naar de internationalisering van de jeugdsector
grondig bespreken.

10

Of Youth in Action
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SD4 - KINDEREN EN JONGEREN CULTURELE RUIMTE GEVEN
OD 4.1 meer kinderen en jongeren laten deelnemen aan het bestaande cultuureducatieve aanbod11
Strategisch beleid cultuureducatie
Samen met mijn collega bevoegd voor cultuur maakte ik werk van een gezamenlijke visie op en een strategisch
kader voor meer en betere cultuureducatie. De groeiende samenwerking tussen de ankerpunten CANON
Cultuurcel en ACCE, zoals zich die bijvoorbeeld uit in de jaarlijkse dag van de cultuureducatie, en het bestaande
protocol van samenwerking tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, bieden hiervoor een goede basis.
Beleidsrealisaties 2012
Op 20 januari 2012 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Groeien in cultuur’ goed. Hieruit vloeien een
aantal acties, zoals de subsidiëring van de Expertisenetwerken Cultuureducatie en het oprichten en ondersteunen
van een commissie ter screening van de beleidsinstrumenten en de opmaak van een kwaliteitskader voor
cultuureducatie voort.
In het voorjaar van 2012 lanceerde ik als minister bevoegd voor Onderwijs én Jeugd samen met de minister van
Cultuur een oproep voor Expertisenetwerken Cultuureducatie. (zie verder)
Vanaf Oktober komt de commissie ’Groeien in Cultuur’ samen. Deze commissie krijgt de opdracht om de
verschillende bestaande beleidsinstrumenten te screenen, en de huidige beoordelings- en evaluatiecriteria op vlak
van cultuureducatie te vergelijken. Daarnaast verwachten we van hen ook concrete voorstellen voor een coherent
en geïntegreerd kwaliteitskader rond cultuureducatie.
Beleidsopties 2013
Het zwaartepunt van de werking van de commissie Beleidsinstrumenten en kwaliteitskader ligt in 2013. Ten
laatste in het voorjaar van 2014 maken zij hun bevindingen over aan beide ministers.
De nota ‘Groeien in cultuur’ focust op kinderen en jongeren tot 18 jaar. Samen met mijn collega bevoegd voor
Cultuur en vanuit mijn bevoegdheden Onderwijs en Jeugd wil ik werk maken van een vervolgnota: ‘Doorgroeien
in cultuur’ met een focus op cultuureducatie voor +18-jarigen.

Cultuureducatieve netwerken
Uit de recente veldtekening cultuureducatie kwam de nood aan expertise-ontwikkeling en -uitwisseling tussen
cultuur, jeugd en onderwijs als één van de belangrijkste behoeften naar boven.
Beleidsrealisaties 2012
Om de wederzijdse samenwerking tussen regionale partners in de drie sectoren cultuur, jeugd en onderwijs te
stimuleren, lanceerden mijn collega bevoegd voor Cultuur en ikzelf in het voorjaar een oproep voor
ExpertiseNetwerkenCultuurEducatie (ENCE). Daarmee willen we de expertiseopbouw en -uitwisseling en de
complementariteit van vraag en aanbod inzake cultuureducatie op regionaal niveau bevorderen.
Beleidsopties 2013
Na een tussentijdse evaluatie wordt bekeken of de netwerken verder gesubsidieerd zullen worden.
Jeugd- en jongerencultuur in het lokaal jeugdbeleid
Beleidsrealisaties 2012
Gemeenten die in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 een beleid uitwerken om de aandacht voor jeugdcultuur te
verhogen kunnen voor de uitvoering hiervan extra subsidies ontvangen. Met de keuze van jeugdcultuur als
nieuwe prioriteit voor het lokale jeugdbeleid wou ik de lokale besturen aanzetten om extra aandacht te besteden
aan verschillende facetten van de culturele beleving van kinderen, tieners en jongeren.
In het nieuwe uitvoeringsbesluit bij het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van
het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal beleid, werd jeugdcultuur opgenomen als derde
Vlaamse beleidsprioriteit in het kader van het jeugdbeleid.
Ook de provincies kregen de bevoegdheid een impulsbeleid te voeren ter ondersteuning van jong artistiek talent.
De opdrachten in het kader van deze bevoegdheid zullen verder gespecifieerd worden in de bestuursakkoorden.
11

VIA SD74/VIA SD6/PACT SD11

- 25 BELEIDSBRIEF JEUGD 2012- 2013

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1768 (2012-2013) – Nr. 1

28

Beleidsopties 2013
In 2013 zal verder werk gemaakt worden van het opstellen van de bestuursakkoorden die afgesloten worden met
de provinciebesturen. In deze akkoorden zal meer specifiek bepaald worden wat van de provinciebesturen wordt
verwacht in het kader van het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent. Het
ondersteunen van lokale besturen bij de inrichting van jeugdculturele zones krijgt hier zeker een plaats. Nog in
2013 wil ik ik onderzoek hoe de expertise van FOCI kan ingezet worden bij de ontwikkeling van jeugdculturele
zones. .Ik wil eerst samen met de VVJ, Demos, Steunpunt Jeugd Locus, de VVSG en de steden en gemeenten op
zoek gaan naar wat een jeugdcreatieve ruimte kan betekenen voor de verschillende soorten van steden en
gemeenten. Een aantal steden heeft daarin momenteel een voortrekkersrol met (jeugd)culturele zones: bv.
Antwerpen, Mechelen en Leuven. Ik wil het mogelijk maken om deze kennis te delen met anderen.
Bovendien moeten we durven kijken naar wat haalbaar is voor kleinere gemeenten12.
In 2012 en 2013 zal tijdens de geplande vormingsmomenten ook stil gestaan worden bij de mogelijke invulling
van de prioriteit jeugdcultuur. De rol van het jeugdwerk binnen bredeschoolnetwerken zal hier zeker aan bod
komen. Zo wordt er in november een studiedag rond Brede School georganiseerd door het Steunpunt Diversiteit
en Leren.

Creatief gebruik van digitale media en games stimuleren
Beleidsrealisaties 2012
Cf. eerder bij OD 3.2. Ook in 2012 kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen, en wil ik, waar relevant
mogelijke samenwerkingsverbanden bekijken. De conceptnota Mediawijsheid, waarover ik eerder in deze
beleidsbrief sprak, behelst ook het stimuleren van creatief gebruik van digitale media en games.
Beleidsopties 2013
In het najaar 2012 lanceer ik samen met mijn collega bevoegd voor media een open oproep voor Vlaamse
gamemakers via het Gamefonds beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). We stellen 750 000 euro
ter beschikking voor entertainment games (niet enkel louter commercieel), educatieve serious games (focus op
leerplichtonderwijs) én niet-educatieve serious games (met een maatschappelijk of cultureel doel).
Cultuurambassadeurs binnen jeugdverenigingen en gebruik van Brusselse cultuurwaardebon
Beleidsopties 2013
In 2013 start het Steunpunt Jeugd met een denktank Cultuur & Cultuureducatie. Ik denk dat dat een uitstekende
gelegenheid is om ook het idee van cultuurambassadeurs binnen jeugdverenigingen verder te exploreren en zal
het dan logischerwijs ook een plaats krijgen binnen de beheersovereenkomst van de Ambrassade.
OD 4.2 de relatie tussen cultuureducatie op school en buiten de school versterken
Horizontale stuurgroep cultuureducatie
Het werk aan het strategisch kader Cultuureducatie werd voorbereid door de verschillende administraties (meer
bepaald door CANON Cultuurcel en ACCE). Zij werkten samen verder aan de trajecten rond opleiding en
vorming enerzijds, en het traject rond netwerking anderzijds.
Beleidsrealisaties 2012
Op 24 januari 2012 organiseerden CANON Cultuurcel en ACCE opnieuw de Dag van de Cultuureducatie en
werd de nota ‘Groeien in cultuur’ voorgesteld (zie ook OD 4.1).
Beleidsopties 2013
Op 29 januari 2013 organiseren CANON Cultuurcel en ACCE opnieuw de Dag van de Cultuureducatie. De
editie van 2013 staat in het teken van meesterschap en engagement.

12

VJP-OD 9.3, OD 16.1, OD 17.1
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Jeugd- en jongerenculturen zichtbaar te maken 13
Beleidsrealisaties 2012
Cf. eerder OD 4.1 voor de initiatieven m.b.t. lokaal jeugdbeleid en jeugdcultuur.
In 2012 lanceerde ik samen met de VRT ‘Mijn Kunst is Top’. Het was de bedoeling om met de reeks
kunstbeoefening door jongeren te promoten en de kijkers te stimuleren tot kunstbeoefening, cultuureducatie in de
kijker te plaatsen, diversiteit en laagdrempeligheid van kunstvormen en –methoden te laten zien, en aan
participatieverbreding te doen. Nadat de reeks werd uitgezonden, vond er op 15 april een event plaats in
Destelheide waarbij zo’n 600 jongeren in 19 verschillende workshops de kans kregen om zelf aan de slag te
gaan.
Ik ben blij vast te stellen dat in uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan, de VRT in Op12 met het nieuwe
programma Magazinski op zoek gaat naar wat leeft bij jongeren.
Beleidsopties 2013
Ook in 2013 spendeert Klasse aandacht aan jeugd- en jongerencultuur. Via het netwerkmoment op
jongerenmediadag willen we de aandacht voor jeugd en voor jongerencultuur dichterbij de klassieke media
brengen

Uitbouw van Vormingscentrum Destelheide en Dharts als cultuureducatief centrum voor het jeugdwerk en
onderwijs
Beleidsrealisaties 2012
Dharts, de interne educatieve dienst van het Vormingscentrum Destelheide, werkte in 2012 verder aan de
uitbouw van een kunstzinnig leefklimaat op het domein.
Op 3 december 2011 werd het 40-jarig bestaan van het Vormingscentrum Destelheide - in oktober 1971 geopend
– op creatieve wijze gevierd. Ook werd de grote finale van het Ketnetprogramma ‘Mijn kunst is tof’
georganiseerd in Destelheide. Bij deze activiteiten werd het educatieve concept DHarts nauw betrokken en dit
met het oog op een verdere versterking van het kunsteducatieve profiel van het Vormingscentrum Destelheide.
Beleidsopties 2013
In 2013 zal er voor het vormingscentrum Destelheide een Masterplanner aangeduid worden en zal er eind 2013
een volledig Masterplan opgesteld worden. Binnen de opdracht voor de Masterplanner is een luik met betrekking
tot de werking en uitbouw van Dharts voorzien zodat Dhart ingebed is en blijft binnen het vormingscentrum.

SD 5 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR LEVENSBREED LEREN
OD 5.1. van de jeugdsector een actieve partner maken in de uitbouw van brede scholen
Coherent concept en subsidiëring van projecten
Beleidsrealisaties 2012
Om een coherent concept ‘Brede School’ uit te werken gaf ik aan mijn administratie Onderwijs de opdracht een
stuurgroep te installeren om een gedragen concept ‘Brede School’ voor te leggen tegen eind 2012. Binnen mijn
bevoegdheid Jeugd maakte ik projectmiddelen vrij zodat in elke brede school kinderen en jongeren op een
speelse manier kunnen kennismaken met bestaande vormen van vrijetijdsbesteding. Vier bredeschoolprojecten
die vorig jaar van start gingen in het kader van de proeftuinen jeugd verlengden hun project voor het schooljaar
2012-2013. Een uitgebreid onderzoek van AGIOn over de ruimtelijke vertaling van brede school resulteerde
begin 2012 in een eindrapport.
Beleidsopties 2013
Binnen de uitvoeringsbesluiten van het decreet lokaal jeugdbeleid nam ik het “ondersteunen, stimuleren of
faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn,
cultuur en jeugd” als mogelijke invulling van de prioriteit jeugdcultuur op.

13
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Samen met mijn bevoegdheid Onderwijs bespreek ik verder de discussienota ‘Brede School’ met mijn collega’s
binnen de Vlaamse Regering. Het advies van Assuralia,dat in kaart brengt waarop Brede Scholen moeten letten
in verband met verzekeringen én hoe ze bepaalde knelpunten hierrond kunnen oplossen zal het eerste item zijn
waarover we van gedachten wisselen.. . Uit de nota van Assuralia bleek alvast dat het weinig zinvol is dat de
Vlaamse overheid zelf algemene polissen afsluit om scholen te beschermen, onder meer omdat elke Brede
School verschilt afhankelijk van haar omgeving en samenwerkingspartners.

Stimuleren van lokale besturen om mee regie op te nemen
Beleidsopties 2013
In 2012 en 2013 zal tijdens de geplande vormingsmomenten ook stil gestaan worden bij de mogelijke invulling
van de prioriteit jeugdcultuur. De rol van het jeugdwerk en ook van de lokale besturen binnen
bredeschoolnetwerken zal hier zeker aan bod komen. Het Steunpunt Diversiteit organiseert in samenwerking met
het beleidsdomein Onderwijs en Vorming een studiedag Brede School om voor de huidige en toekomstige brede
schoolorganisatoren informatie te ontsluiten uit binnen- en buitenland.
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SD 6 - KINDEREN EN JONGEREN FYSIEKE RUIMTE GEVEN
OD 6.1 meer plaats van en voor kinderen in de publieke ruimte door
Recht van kinderen en jongeren om buiten te spelen en elkaar buiten te ontmoeten
Beleidsrealisaties 2012
De vijfde editie van de Buitenspeeldag was opnieuw een voltreffer: in meer dan 200 gemeenten, een absoluut
record, werd aandacht besteed aan het belang van het kiezen voor spelende kinderen in de publieke ruimte. De
impact was niet mis: alle tv-zenders met kinderprogrammatie hadden die woensdagmiddag 15% minder kijkers
dan gemiddeld.
Beleidsopties 2013
Aangezien het thema buiten spelen me nauw aan het hart ligt, blijf ik mijn schouders mee onder de
Buitenspeeldag zetten. Ik blijf een jaarlijks sensibiliseringsmoment belangrijk vinden.
De verschillende organisaties die deel uitmaken van het netwerk dat het Hangmanproject trekt blijven ook in
2013 verder financieel ondersteund. Tijdens Trip lokaal zal er specifiek een aanbod worden georganiseerd rond
de gepercipieerde overlast van jongeren die aanwezig zijn in de publieke ruimte.
In het kader van de nieuwe wetgeving rond Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn lokale besturen
bevoegd voor de implementatie van GAS. Vanuit mijn bevoegdheid Jeugd wil ik lokale besturen sensibiliseren
rond het gebruik van GAS-boetes. De Ambrassade krijgt van mij alvast de taak om o.m. op te volgen hoe lokale
besturen de kaderwet rond GAS implementeren.
Kinderen en jongeren een plaats in het mobiliteitsbeleid
Beleidsopties 2013
Om het mobiliteitsbeleid voldoende af te stemmen op de noden van jongeren en de jeugdsector is het nodig dat
hele veld goed in kaart te brengen. Daarom wil ik samen met De Ambrassade de mogelijkheid onderzoeken van
het ontwikkelen van GIS-lagen die dit mogelijk maken. Dergelijke GIS-kaarten bieden mobiliteitsspecialisten de
mogelijkheid om de mogelijkheden van openbaar vervoer te bestuderen en indien mogelijk beter af te stemmen.
Cf. mobiliteit: in VJP en plattelandsbeleid
Publieke ruimte kindvriendelijker maken
Beleidsrealisaties 2012
Ik bleef samenwerken met het platform Ruimte van het Steunpunt Jeugd. Ook nam ik in 2012, samen met mijn
collega bevoegd voorruimtelijke ordening, een eerste gezamenlijke stap om de participatie van kinderen en
jongeren bij planningsprocessen op vlak van ruimtelijke ordening te garanderen14.
Beleidsopties 2013
Zoals al eerder aangegeven, onderzoekt VVJ via het project kindvriendelijk beleid de mogelijkheden om het
Vlaams Netwerk Kindvriendelijke Steden opnieuw te activeren. Publieke ruimte is daarbij een mogelijk
aandachtspunt.

Uitbouwen netwerk kindvriendelijke steden
Beleidsrealisaties 2012
In 2012 stond de afdeling Jeugd mee in voor de beoordeling van de innoverende projecten met de focus op
kindvriendelijkheid in het kader van “Thuis in de Stad”-projecten van Stedenbeleid. De afdeling Jeugd zetelt ook
in de reflectiegroep ter ondersteuning van het project kindvriendelijk beleid, een project dat wordt getrokken
door VVJ.
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Beleidsopties 2013
Samen met collega minister bevoegd voor Stedenbeleid en de VVJ wil ik bekijken hoe we het netwerk
kindvriendelijke steden kunnen uitbouwen.

OD 6.2 blijven investeren in voldoende en veilige jeugdinfrastructuur
Lokale jeugdinfrastructuur als prioriteit in de lokale en provinciale jeugd(werk)beleidsplannen.
Beleidsrealisaties 2012
Voor de beleidsperiode 2011-2013 (gemeentelijke jeugdbeleidsplannen) heb ik ervoor geopteerd om de prioriteit
jeugdwerkinfrastructuur te bevestigen, maar wel extra aandacht te vragen voor de (brand)veiligheid van de
jeugdlokalen. In 2012 wordt het lopend beleid uitgevoerd via de subsidiëring van de lokale besturen. Verder
worden het Steunpunt Jeugd, de VVJ en andere relevante actoren ondersteund voor de ondersteuning van
jeugdwerk en gemeenten15. In samenwerking met Steunpunt Jeugd, VVJ, VVSG en in nauwe dialoog met
Brandweer Vlaanderen goede lokale praktijken verspreiden. Verschillende flankerende maatregelen werden
uitgewerkt door de expertise groep Jeugdlokalen van het Steunpunt Jeugd.
Beleidsopties 2013
Ook in 2013 zullen gemeentebesturen in het kader van de prioriteit lokaal jeugdbeleid werk kunnen maken van
een brandveiligheidsbeleid ten aanzien van de jeugdlokalen op hun grondgebied.

Investeren in de infrastructuur van de centra De Hoge Rielen en Destelheide, en uitvoering van het Masterplan
De Hoge Rielen
Beleidsrealisaties 2012
Naast de reguliere investeringen in Destelheide en De Hoge Rielen, die eerder kaderen in het algemene
onderhoud van beide overheidscentra, werd er ook in 2012 specifieker geïnvesteerd in beide centra. De
werkzaamheden in het kader van het uitvoeren van het ‘masterplan’ Destelheide werden opgestart. En verder
worden de werkzaamheden rond het trekkershotel op De Hoge Rielen nauw opgevolgd.Met mijn collega van
Cultuur zal ik duidelijke afspraken maken over de besteding van de FoCI-middelen voor het beleidsdomein
Jeugd, o.m. in het kader van het Masterplan De Hoge Rielen en het plan voor Destelheide.In het najaar 2012
wordt het nieuwe reglement voor het verlenen van investeringssubsidies voor sectorale jeugdinfrastructuur door
de Vlaamse regering goedgekeurd.
Beleidsopties 2013
In 2013 zal er voor het vormingscentrum Destelheide een Masterplannen aangeduid worden en zal er eind 2013
een volledig Masterplan opgesteld worden. Op die manier wordt niet langer ad hoc, maar met een toekomstvisie
gewerkt.Binnen de opdracht voor de Masterplanner is een luik met betrekking tot de werking en uitbouw van
Dharts voorzien zodat Dhart ingebed is en blijft binnen het vormingscentrum.
Het trekkershotel op De Hoge Rielen opent zijn deuren in 2013.
Het nieuwe reglement voor het verlenen van investeringssubsidies voor sectorale jeugdinfrastructuur wordt
operationeel in 2013. De prioriteit zal gaan naar infrastructuur die wordt gebruikt voor de werking van
bovenlokale jeugdwerkinitiatieven en vrijetijdsinitiatieven van en voor kinderen en jongeren uit een ruime regio.
Jeugdverblijven en toerisme
Beleidsrealisaties 2012
Samen met mijn collega’s bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Landbouw, Milieu en Toerisme werd in 2011
effectief begonnen aan de uitvoering van het goedgekeurde actieplan jeugdverblijven.
In 2012 volgde mijn administratie verder de werkzaamheden van de taskforce jeugdverblijven op.
Beleidsopties in 2013
Ook in 2013 wordt er verder gezocht naar passende oplossingen voor de zonevreemde jeugdverblijven.
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Evaluatie en bijsturing van het decreet jeugdverblijfcentra
Het huidige decreet jeugdverblijfcentra was aan een grondige herziening toe. Hoewel de filosofie van het decreet
door iedereen als positief ervaren werd, schortte er veel aan de toepassing ervan: een zeer zware administratieve
last bij de uitbaters, zeer logge en lange subsidiëringprocedures en geen zekerheid op middellange en lange
termijn.
Beleidsrealisaties 2012
Het 'ontwerp van decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme' werd op 27 juni 2012 aangenomen door de plenaire vergadering van
het Vlaams Parlement. Het werd op 6 juli bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het gaat van kracht per 1
januari 2013.
De filosofie en de algemene principes van het decreet van 2004 blijven behouden. Er werd vooral gewerkt aan de
pijnpunten (procedures, administratieve lasten). Zo is er nog steeds de link met het decreet Toerisme voor Allen.
Opdat een jeugdverblijfcentrum of hostel subsidies kan krijgen in het kader van dit decreet, moet het erkend zijn
in het kader van het decreet ‘Toerisme voor Allen’ als een jeugdverblijfcentrum type A, B of C of als hostel.
Er wordt nog steeds voorzien in twee ondersteuningsstructuren. Die moeten instaan voor de ondersteuning van
de sector van de jeugdverblijfcentra enerzijds, en de sector van de hostels anderzijds. Daarnaast kunnen die
ondersteuningsstructuren ook gesubsidieerd worden voor de uitbating van mogelijke eigen centra.
Ook de werkings- en een personeelssubsidie voor de jeugdverblijfcentra en hostels blijven behouden. De
personeelssubsidie dient om de verdere uitbouw van een centrum te garanderen, terwijl de werkingssubsidie een
stimulans blijft om zoveel mogelijk jeugdwerk en jeugd te herbergen.
Het jeugdwerk blijft de bevoorrechte groep. Zo moet er een lagere prijscategorie voorzien worden voor het
jeugdwerk, kunnen jeugdwerkgroepen vroeger boeken en ontvangen de uitbaters een hogere werkingssubsidie
naarmate ze meer jeugdwerk huisvesten.
Subsidiëring Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) zal verder gesubsidieerd worden op basis van het decreet.
Een verschil met voorheen is dat het nu gaat om vierjaarlijkse subsidieperiodes in plaats van driejaarlijkse.
Beleidsopties 2013
In 2013 lanceer ik de oproep voor de aanvragen conform de nieuwe procedures van het decreet voor de
subsidieperiode 2014 – 2017.
OD 6.3 kinderen en jongeren respectvol laten spelen in de groene ruimte
Charter bos, natuur en jeugd: stimulansen geven tot meer groene ruimte en meer toegankelijke stadsrandbossen
Beleidsrealisaties 2012
Het project ‘Spelen en ravotten in Limburgs groen: Optimalisatie van een groen speelweefsel' werd door mijn
administratie opgevolgd, zowel vanuit de stuurgroep als in de klankbordgroepen. Doel is meer en betere
speelnatuur voor kinderen in Vlaanderen te hebben. Door optimalisatie van het groen speelweefsel in Limburg
ontwikkelt en test men concrete instrumenten (visiedocumenten, GIS-applicaties, speelweefselplannen tot zelfs
terreinrealisaties) die uiteindelijk in heel Vlaanderen bruikbaar moeten zijn.
Met de lancering van de website www.groenspeelweefsel.be werd het materiaal uit dit project ruimer verspreid.
De website www.groenspeelweefsel.be is ingebed in de vernieuwde webstek van Kind en Samenleving, zodat
een zekere opvolging en continuïteit verzekerd wordt ook na de projectperiode. Najaar 2012 zullen alle teksten
definitief online beschikbaar zijn. Op die manier wordt alles digitaal en gratis ter beschikking gesteld. Nieuw is
dat er ook een fotocatalogus beschikbaar zal zijn.
Beleidsopties 2013
Ik volg de beleidspistes die lopen verder op.
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Duurzaamheid

Beleidsrealisaties 2012
In het najaar van 2011 werd een voorstel voor een plan van aanpak duurzame ontwikkeling jeugd opgemaakt.
Dit voorstel werd in het voorjaar 2012 extern afgetoetst.
Beleidsopties 2013
Het aanspreekpunt Duurzame Ontwikkeling van mijn administratie zal verder deelnemen aan het Vlaams
Platform voor Educatie Duurzame Ontwikkeling; een werkgroep van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk
voor Jeugd en Volwassenen zal via concrete acties verder werken aan het realiseren van de voorbeeldfunctie van
de Vlaamse overheid.

SD 7 - KINDEREN EN JONGEREN RUIMTE GEVEN VOOR WELBEVINDEN
OD 7.1 de openheid en toegankelijkheid van het jeugdwerk versterken
Peer-to-peer sociale netwerking, o.a. via gebruik sociale netwerksites en formele en informele
ontmoetingsplekken van jongeren
Beleidsrealisaties 2012
Via de subsidielijn participatie en informatie (decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid) werden flink wat
organisaties en een paar vernieuwende projecten gesubsidieerd die op hun manier sociale netwerking tot stand
brachten, gaande van handige foldertjes, over interactieve websites, een jongerenradio tot een spel over
schuldbemiddeling.
Ik ben blij dat mijn collega minister bevoegd voor Welzijn van dit thema een werkpunt heeft gemaakt. Ook wil
ik de inspanningen van vzw Awel (de voormalige kinderen en jongerentelefoon) op dit vlak benadrukken.
Openheid bevorderen ten aanzien van homoseksualiteit en transgender
Beleidsrealisaties 2012
De vzw Wel Jong Niet Hetero (WJNH) werd verder gesubsidieerd. WJNH is het aanspreekpunt wat betreft de
holebi-jongerenthematiek in Vlaanderen. Nog in 2012 zal ik mijn nieuwe acties formuleren rond
homoseksualiteit voor het open coördinatie methode kader van Gelijke Kansen. Daarover plan ik nog overleg
met verschillende actoren uit de jeugdsector.
Beleidsopties 2013
We merken nog veel te veel dat ook het jeugdwerk in haar aanbod, vorming e.d. vaak onbedoeld stereotype
beelden gebruiken vandaar dat ik o.m. samen met de administratie Gelijke Kansen zal bekijken hoe we
jeugdwerkers en jeugdverenigingen kunnen sensibiliseren rond ‘omgaan met seksuele oriëntatie en
genderidentiteit’. Jeugd en Seksualiteit en Wel Jong Niet Hetero zijn hiervoor belangrijke partners. Ook zal ik
naar aanleiding van de besprekingen over de beheersovereenkomst bekijken of en welke rol De Ambrassade
hierin kan spelen en verwijs ik ook graag naar de projectoproep in het kader van het decreet Vlaams Jeugd en
kinderrechtenbeleid van 20 januari 2012.
Toegankelijkheid van jeugdlokalen16
Beleidsrealisaties 2012
Toegankelijkheid van infrastructuur is één van de generieke doelstellingen in de door de Vlaamse Regering
goedgekeurde doelstellingen 2010-2014.
Op basis van het onderzoek van vzw Enter over de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen, liet ik de
website www.toegankelijkejeugdlokalen (of ook www.toeje.be) ontwikkelen. Sinds eind augustus helpt deze site
jeugdverenigingen op weg om de toegankelijkheid van hun lokalen te verbeteren. Met praktische
tips en praktijkvoorbeelden wordt aangetoond hoe ze bij de bouw van een nieuw lokaal rekening kunnen
houden met toegankelijkheid of hoe ze de toegankelijkheid van een bestaand lokaal snel en met weinigmiddelen
kunnen verbeteren.
16
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Beleidsopties 2013
Ik wil in 2013 het gebruik van de website afwachten en evalueren alvorens volgende stappen te zetten.

Inclusie stimuleren
Beleidsrealisaties 2012
Naar aanleiding van o.m. het debat rond ‘allochtone jeugdbeweging’ in het Vlaams Parlement organiseerde ik
een doe-en denkdag op 18 april waarin jongeren, met en zonder diverse achtergrond en jeugdwerkers samen
gingen nadenken over diversiteit. (zie 1.4) Ook zat ik in het kader van de studiedag van Formaat+ rond
allochtoon jeugdwerk samen met een aantal jongeren uit allochtone zelforganisaties en ging ik het debat aan met
de verantwoordelijke van de jeugdbewegingen hierover.
Daarnaast bleef ook het verticaal armoedeoverleg Jeugd een plaats op de agenda krijgen. In 2012 zal het overleg,
op vraag van het Vlaams netwerk waar armen het woord nemen, enkel doorgaan in het najaar. Zo hebben zij de
mogelijkheid om met hun jongeren een intensiever traject te lopen om een aantal thema’s inhoudelijk uit te
diepen. De zeven jeugdbewegingen lanceerden eind augustus 2011 gezamenlijk het jaarthema ‘Armoede is een
onrecht. MAAK ER SPEL VAN!’, over armoede en uitsluiting. Samen met hen en mijn collega bevoegd voor
armoede wil ik inspanningen leveren om dit thema te verankeren binnen de jeugdbewegingen als permanent
aandachtspunt.17
Aan het OCM- doelstellingenkader Gelijke Kansen worden specifieke acties over jeugdwerk voor kinderen en
jongeren met een handicap toegevoegd. Dit gebeurt in opvolging van het goedgekeurde VN-protocol.
Beleidsopties 2013
Uit het jeugdbewegingsonderzoek (2010) bleek reeds eerder dat jeugdbewegingslidmaatschap erfelijk is. 83,2%
van de ouders van de huidige leden is zelf ook lid geweest van een jeugdbeweging. Samen met de
jeugdbewegingen vind ik het belangrijk dat alle kinderen en jongeren kennismaken met de jeugdbeweging en dat
erfelijkheid minder determinerend is voor het lidmaatschap. Hiervoor zal ik samen met de jeugdbewegingen
reeds een 1e (test) lespakket voor het lager onderwijs presenteren n.a.v. Dag van de Jeugdbeweging 2012.
Dit lessenpakket zal in het schooljaar 2012-2013 uitgetest worden om dan voor het schooljaar 2013-2014 een
methodiek te ontwikkelen om via het onderwijs jongeren te laten proeven van de jeugdbeweging zowel voor
lagere schoolkinderen als 1e graad secundair onderwijs. Ook willen we een specifiek pakket rond engagement
voor jongeren uit de tweede en derde graad secundair onderwijs.

17
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SD 8 - NAAR EEN INCLUSIEF EN INTEGRAAL JEUGDBELEID
OD 8.1 het Vlaams jeugdbeleidsplan18 2011-2014 coördineren

Situering
Elke Vlaamse Regering geeft via het VJP aan hoe zij werkt aan een transversaal beleid voor kinderen en
jongeren. Met het VJP streef ik ernaar dat alle kinderen en jongeren met dezelfde talenten gelijke kansen krijgen,
dat we de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren verhogen, dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen
om kind of jongere te zijn en dat kinderen en jongeren volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk
leven.
Beleidsrealisaties 2012
Zoals eerder al aangegeven stond 2012 in teken van het Jongerenpact 2020. Dit pact biedt een antwoord op de
uitdagingen die jongeren naar voren schuiven over de toekomst. Op 26 juni 2012 ondertekenden ikzelf, de
Minister-President , de ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk
middenveld samen met jongeren en jongerenvertegenwoordigers het Jongerenpact 2020. Die ondertekening was
het eindresultaat van een intens participatieproces met onder andere online bevragingen en een YouTop
discussiedag.
Daarnaast tekenden in 2012 alle betrokken administraties hun mijlpalen uit voor de uitvoering van het VJP.
Beleidsopties 2013
In het voorjaar van 2013 stel ik het eerste tussentijds rapport voor het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams
Actieplan Kinderrechten voor. Op basis van dit verslag ga ik het gesprek aan met mijn collega’s binnen de
Vlaamse Regering. Ook zal ik aan de Ambrassade vragen om samen met mij de uitvoering van het Vlaams
Jeugdbeleidsplan per Vlaamse minister te evalueren en mogelijke aandachtspunten te formuleren. In de loop van
2013 bekijk ik ook samen met De Ambrassade de organisatie van een opvolger voor het JET-congres (Jong &
Energiek Toekomstcongres).
Ook voor het Jongerenpact 2020 voorzie ik een jaarlijks opvolgingsmoment. De details daarvan wil ik, in
samenspraak met De Ambrassade en andere actoren, begin 2013 duidelijk hebben.

OD 8.2 de implementatie van het kinderrechtenverdrag coördineren
Opvolging IVRK en het VAK
Op 15 juli 2011 werd het VAK door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Het VAK wil in eerste instantie de
antwoorden in beeld brengen die door de verschillende beleidsdomeinen worden geformuleerd op de
slotbeschouwingen van het VN Comité inzake de Rechten van het Kind binnen zes actieterreinen. Naar
aanleiding van de beleidsbrieven 2012-2013 heb ik hen daaraan herinnerd.
Beleidsrealisaties 2012
Op 20 april 2012 stelde ik, samen met mijn collega bevoegd voor Welzijn, de Vlaamse Regering op de hoogte
van de stand van zaken met betrekking tot de engagementen inzake het recht op leren voor jongeren die uit de
boot vallen. Deze afspraken worden verder uitgewerkt in een stuurgroep.
In 2012 werkte ik, in uitvoering van het VAK, samen met mijn collega’s bevoegd voor Welzijn en Sport aan een
integrale visie en aanpak van seksueel misbruik, niet in het minst om ook de seksuele en relationele ontplooiing
van kinderen en jongeren te garanderen. Daartoe heb ik in het Vlaams Parlement op 29 februari 2012 een
engagementsverklaring afgesloten met 38 jeugdorganisaties ter bescherming van de seksuele integriteit van de
minderjarige, waarbij vertrokken wordt vanuit een positieve visie op seksualiteit, lichamelijkheid en relaties.
Verder heb ik Steunpunt Jeugd ondersteund voor de verspreiding van het instrument “(N)iets mis mee?!” Het is
de vertaling van het ‘Vlaggensysteem’, ontwikkeld door Sensoa en Movisie, naar een jeugdwerkcontext.
Bovendien heb ik Sensoa de opdracht gegeven om i.s.m. de jeugdsector het raamwerk Beleid en Seksualiteit
door te ontwikkelen naar de jeugdsector en daarbij ook vorming te organiseren. Zo werd in 2012 al vorming
georganiseerd rond het instrument “(N)iets mis mee?!”.
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Voor de Vlaamse standpuntbepaling in het kader van de nieuwe strategie kinderrechten van de Raad van Europa
(2012-2015) is het VAK een handige leidraad gebleken. Aldus heb ik kunnen wegen op de besluitvorming ter
zake en ondersteunen de prioriteiten van de Raad van Europa mijn beleid.
In juni 2012 werden op de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) de resultaten
voorgesteld van een externe evaluatie van de werking van deze instelling. Momenteel pleeg ik overleg met de
collega’s van de Federale overheid en de Franse Gemeenschap over de uitvoering van de beleidsaanbevelingen
geformuleerd door de onderzoekers. Voor de oplossing van een aantal knelpunten verwacht ik ook veel van de
op te richten nationale commissie mensenrechten.
Ten slotte heb ik in het najaar van 2011 aan de Universiteit Leiden een opdracht uitbesteed om te komen tot een
veldtekening van het Vlaamse middenveld kinderrechten. Ik vroeg daarin een duidelijke analyse van wie welke
rol vervult en mogelijke aanbevelingen voor een Vlaams beleid ter zake, zodat het duidelijk(er) wordt wie welke
rol vervult en/ of idealiter moet vervullen om te komen tot een effectief en efficiënt kinderrechtenveld. Eind mei
2012 ontving ik de resultaten.
In uitvoering van het Vlaams Actieplan Kinderrechten (VAK) heeft de Vlaamse Regering de goedkeuring van
het klachtenprotocol bij het kinderrechtenverdrag een half jaar na de ondertekening ervan afgerond. Ik heb het
ontwerp van instemmingsdecreet, met erkenning van het interstatelijk klachtrecht, bij het Vlaams Parlement
ingediend in de hoop dat het goedgekeurd raakt voor 20 november 2012, 23ste verjaardag van het
kinderrechtenverdrag. Samen met de minister-president, vanuit zijn bevoegdheid voor buitenlands beleid, zal ik
de andere overheden aansporen om ons voorbeeld te volgen zodat België snel kan overgaan tot de ratificatie van
het klachtenprotocol met het oog op een snelle inwerkingtreding ervan.
Beleidsopties 2013
In het voorjaar van2013 zal ik een tussentijds rapport over de uitvoering van het VJP en het VAK aan de
Vlaamse Regering voorleggen en overmaken aan het Vlaams Parlement en de Kinderrechtencommissaris.
Op basis van de onderzoeken naar het Vlaamse middenveld kinderrechten en de NCRK zal ik de acties uit het
Vlaams Jeugdbeleidsplan en Vlaams Actieplan Kinderrechten voor de periode 2012-2014 verder concretiseren
vanuit een globale visie op het kinderrechtenbeleid.
In overleg met mijn collega bevoegd voor Welzijn wil ik volgend schooljaar tot een geïntegreerd beleidskader
voor schoolvervangende onderwijsprogramma’s met sluitende oplossingen komen, waarbij het recht op leren
van de betrokken jongeren wordt gegarandeerd én er voldoende oog is voor hun nood aan hulpverlening.
Ook voor de beleidsperiode 2012-2013 blijft de seksuele integriteit van de minderjarige een belangrijk
aandachtspunt. Zo verleen ik mijn medewerking aan de organisatie op 17 december 2012 van een studiedag over
dit thema door Sensoa. Bedoeling moet zijn om op basis van goede voorbeelden de jeugdhulpverlening in
contact te brengen met de ervaring en de behoeften van onder meer de jeugdsector. Op de studiedag zullen de
resultaten voorgesteld worden van de doorontwikkeling van het raamwerk Beleid en Seksualiteit van Sensoa en
Child Focus naar de jeugdsector. Ook heb ik aan Sensoa de opdracht gegeven om in het voorjaar 2013 in te staan
voor een vorming op basis van het doorontwikkelde raamwerk. Hierbij aansluitend zal ik ook in 2013, i.s.m.
mijn collega bevoegd voor Welzijn het Forum Kindermishandeling vanuit een kinderrechtenperspectief van
nabij volgen en werken aan een verbreding van de aandacht van het forum naar andere Vlaamse bevoegdheden
zoals welzijn, zoals sport, onderwijs en jeugd. Verder hoop ik dat jeugdverenigingen verder aan de slag gaan
met seksuele integriteit van de minderjarige binnen hun organisatie.
Uit het rapport van de kinderrechtencommissaris ‘geweld, gemeld en geteld’ bleek dat ook binnen de jeugdsector
geweld telt. De Vlaamse Jeugdraad zal in nauwe samenwerking met de jeugdorganisaties hiervoor een traject
afleggen. Als Vlaams minister van Jeugd wil ik nauw betrokken zijn bij dit traject.
In het VAK werd het engagement aangegaan om een kinderrechtenmonitor te ontwikkelen. In het najaar van
2012 zal hiervoor een verkennende fase verlopen waarin literatuur en voorbeelden uit binnen- en buitenland
bestudeerd worden. Daarnaast worden verkennende gesprekken gevoerd met andere betrokken administraties om
de krijtlijnen vast te leggen. In 2013 worden de indicatoren zelf vastgelegd en verzameld. Waar mogelijk werken
we in overleg met de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind en de andere overheden. (zie 3.1)
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In het belang van kinderen en jongeren is het belangrijk dat er een duidelijke afbakening komt welke organisatie
wat doet binnen de kinderrechten. Vandaar dat ik aan een nota ‘Kinderrechten’ zal werken o.b.v. ondermeer de
veldtekening en het debat in het Parlement hierover. In deze nota wil ik de visie van de Vlaamse Overheid op
kinderrechten en de verschillende taken en functies die hiervoor zijn expliciteren.

JoKER
Beleidsrealisaties 2012
Twee jaar na de enting van de JoKER-toets op de RIA heeft mijn administratie aan het Kenniscentrum
Kinderrechten gevraagd om daar een evaluatie van door te voeren. De resultaten van het onderzoek en het
antwoord van de administratie werden in juni 2012 met de leden van de reflectiegroepbesproken. Er is, aldus
KEKI, een basisspanning tussen ‘mainstreamen’ en ervoor zorgen dat de eigenheid van het jeugd- en
kinderrechtenperspectief niet verloren gaat.
Mijn administratie werkte mee aan de initiatieven van de Dienst Wetsmatiging, zoals het schrijven van een
consultatiecode en het herschrijven van het RIA-sjabloon, de RIA-leidraad en de RIA-omzendbrief. Aan de
regelgevingsagenda werd de JoKER toegevoegd. Daarnaast was er de inbreng van het perspectief van kinderen
en jongeren en dat van kinderrechten en mensenrechten binnen de ‘Quick Scan Duurzame Ontwikkeling’, een
instrument dat ontwikkeld werd om belangrijke effecten op de verschillende pijlers van duurzame ontwikkeling
(sociaal, ecologisch, economisch en institutioneel) te identificeren, met specifieke aandacht voor kwetsbare
groepen.
Beleidsopties 2013
Ter versterking van het inhoudelijke jeugd- en kinderrechtenperspectief zal mijn administratie werk maken van
een nieuwe JoKER-handleiding waarbij zal rekening gehouden worden met de aanbevelingen van KEKI. Daarbij
zal voor begeleidende vorming gezorgd worden in het kader van de RIA-opleiding en, zo nodig, via eigen
vorming.
Andere instrumenten voor een jeugd- en kinderrechtenbeleid
Beleidsrealisaties 2012
Op basis van de al vermelde onderzoeksresultaten heeft mijn administratie een plan van aanpak opgemaakt tot
bijsturing van het werken met aanspreekpunten en de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dit plan van
aanpak zal deel uitmaken van een meer omvattende nota kinderrechten.
Beleidsopties 2013
In samenwerking met mijn collega bevoegd voor bestuurszaken wens ik te werken aan een duidelijker mandaat
en profiel voor ambtenaren met een horizontale opdracht, in het bijzonder voor de aanspreekpunten jeugd- en
kinderrechtenbeleid. Voor de aanspreekpunten jeugd en kinderrechtenbeleid vind ik vorming en coaching
belangrijk. Ik bekijk in welke mate het Kenniscentrum Kinderrechten hier een rol kan spelen.
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III OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD GEGEVEN AAN DE RESOLUTIES
EN MOTIES VAN HET VLAAMS PARLEMENT IN HET VOORBIJE JAAR
BELEIDSNOTA JEUGD 2009-2014, MET REDENEN OMKLEDE MOTIE (STUK 203 (2009-2010) –
NR.2):
Beleidsnota Jeugd 2009-2014, met redenen omklede motie (stuk 203 (2009-2010) – nr.2):
Werk maken van een inclusief en integraal beleid voor kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor
- dwarsverbindingen tussen jeugdwerk en onderwijs
- een geïntegreerd beleid voor kinderen en jongeren die kwetsbaar zijn door problemen m.b.t. geestelijke
gezondheid en problematische opvoedingssituaties.
In de uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Actieplan Kinderrechten werd expliciet samengewerkt
met o.a. de administratie Onderwijs en Vorming. In het voorjaar van 2012 lanceerde ik als ministers van
Onderwijs én Jeugd samen met de minister van Cultuur een oproep voor ExpertiseNetwerkenCultuurEducatie
(de ENCE’s)
Rechten van kinderen gelden voor alle minderjarigen. Ook voor minderjarigen die verblijven in
jeugdinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap, (psychiatrische) ziekenhuizen, in federale detentiecentra voor
jongeren of in gesloten asielcentra. Samen met mijn collega minister bevoegd voor Welzijn maakte ik hierover
duidelijke afspraken die verder uitgewerkt werden in een ad hoc werkgroep.
Via de Taskforce en in samenwerking met andere bevoegde ministers en administraties een toekomstperspectief
uitwerken voor jeugdtoerisme en jeugdverblijven.
Cf. Resolutie betreffende het voortbestaan van kampplaatsen (stuk 634 (2005-2006) – nr.1 van 22 december
2005)
Het vernieuwde decreet jeugdverblijfcentra komt tegemoet aan de bezorgdheden van de jeugdsector en de
huiseigenaars.
Maximale kansen te bieden aan kansengroepen om aan het jeugdwerk deel te nemen door
- Drempels voor het bestaande aanbod te slopen
- Impulsen te geven voor de ontwikkeling van een zo divers mogelijk jeugdwerkaanbod
Zie

actieplan

Diversiteit

en

Doe-

en

denkdag

van

18

april

onder

OD

1.4

en

7.1

Talenten van kinderen en jongeren maximale kansen te geven door
Brede

werk te maken van een brede school
school
maakt
deel
uit

van

nieuwe

prioriteit

lokaal

jeugdbeleid

- versterking van het cultuureducatieve aanbod
De conceptnota ‘Groeien in cultuur’ werd goedgekeurd. Voor de uitvoering van de acties zie OD 1.4.
- het valideren van competenties die in en door het jeugdwerk verworven worden
Het trajectplan voor het hervormen van de attestenregeling werd verder uitgevoerd.
Bij de planlastvermindering voor de lokale besturen de lokale inspraak en het mandaat van de lokale jeugdraden
te bevestigen en te versterken
In het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid werden de lokale jeugdraden bevestigd. Karuur vzw heeft o.a. de
opdracht de jeugdraden te versterken via vorming en advies.
Een evenwicht te zoeken tussen spelregels en spelvreugde door
o de administratieve overlast voor verenigingen beperken
o aansturen op impactanalyse federale maatregelen
Zie traject ‘regulitis’ i.s.m. Vlaamse Jeugdraad (OD 1.2)

o impactanalyse beleidsmaatregelen Vlaamse Regering
Mijn administratie werkte vanuit de JoKER mee aan het schrijven van een consultatiecode en het herschrijven
van het RIA-sjabloon, de RIA-leidraad en de RIA-omzendbrief. Aan de regelgevingsagenda werd de
JoKERtoegevoegd. Ook in 2012 werden alle ontwerpdecreten gescreend op hun impact op kinderen en jongeren.
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Blijven inzetten op brandveilige lokalen en onderzoeken of een Vlaams regelgevend kader in deze mogelijk en
wenselijk is
In 2012 maakten gemeentebesturen in het kader van de prioriteit lokaal jeugdbeleid verder werk van een
brandveiligheidsbeleid ten aanzien van de jeugdlokalen op hun grondgebied.
SENSIBILISEREN TOT VERDRAAGZAAMHEID VOOR SPELENDE KINDEREN, RESOLUTIE (Stuk
1071 (2010-2011) nr.1)
Opzetten sensibiliseringscampagne om de verdraagzaamheid t.a.v. spelende kinderen te vergroten
Gebeurt reeds in het kader van de jaarlijkse Buitenspeeldag. Ik onderzoek welke beleidsacties nog wenselijk en
haalbaar zijn.
De gemeenten oproepen om in te zetten op voldoende veilige en kwaliteitsvolle speelruimte voor kinderen. Zie
OD 6.1.
MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA JEUGDZORG, MOTIE VAN AANBEVELING ( stuk 1190 20102011) nr.5, 7 inzake het jeugdbeleid
a) in te zetten op een doeltreffende ontsluiting en verspreiding van de beschikbare kennis over kinderen,
jongeren, hun leefwereld en hun toekomstvisie en daarbij aandacht te hebben voor nieuwe trends en hun
effecten;
Zie OD 3.1.
b) sensibiliseringscampagnes te voeren:
1) in verband met het aanvaarden van teleurstelling in het verwachtingspatroon van en ten aanzien van
kinderen en jongeren;
2)
om
de
tolerantie
ten
aanzien
van
kinderen
en
jongeren
te
verhogen;
Zie eerder antwoord op motie verdraagzaamheid voor spelende kinderen.
3) om ouders en opvoeders te laten inzien dat het uitoefenen van ouderlijk gezag, het stellen van grenzen en
het bieden van structuur noodzakelijk zijn in de wereld van kinderen en jongeren;
Opvoedingsondersteuning valt onder bevoegdheden Welzijn en Gezin.
c) kind- en jongerenvriendelijkheid tot een centraal aandachtspunt in het Vlaamse stedenbeleid en het
Brusselbeleid
te
maken,
alsook
de
lokale
besturen
daartoe
te
stimuleren;
Zie OD 3.1 traject naar conferentie ‘Jong in de stad’.
d) een beleidsdomeinoverschrijdend actieplan op te stellen om het pesten (fysiek, verbaal en digitaal) van en
door
kinderen
en
jongeren
kordaat
aan
te
pakken;
Zie VJP -OD 6.2 en VAK-OD 4.1 en OD 4.2
e) door samenwerking en coördinatie doelgerichter in te zetten op jeugdinformatie, die informatie te laten
beantwoorden aan overeengekomen kwaliteitsprincipes en kwaliteitscriteria en werk te maken van een
verhoogde deskundigheid over het toegankelijk maken van die informatie bij beleidsmedewerkers en
jeugdinformatieverstrekkers;
Zie OD 3.2.
f) toe te zien, met ondersteuning van organisaties uit het middenveld, op voldoende mogelijkheden voor kinderen
en jongeren tot ontplooiing in de vrije tijd, en op lokaal vlak een optimaal gebruik van publieke
accommodaties,
onder
andere
voor
kinderen
en
jongeren,
te
faciliteren;
Zie OD 1.3 , OD 1.4, OD4.1, OD 6.1, OD 6.2 en OD 7.1.
g) met erkenning van de specifieke rol van de integratiecentra sterk in te zetten op competenties van mensen en
organisaties die werken met kinderen en jongeren, om om te gaan met de groeiende diversiteit bij de jeugd;,
Zie OD 1.4.
h) in de monitorencursussen voor jongerenbegeleiders specifiek te voorzien in vorming in verband met het
omgaan met diversiteit en jongeren met problemen, alsook over de manier waarop en de instanties waar
meldingen
en
doorverwijzingen
kunnen
gebeuren;
Profiel jeugdwerker wordt voorbereid (zie OD 2.2); zie doelstellingen m.b.t. jeugdinformatie (zie OD 3.2).
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i) de vorming en het inzetten van jeugdadviseurs (jongeren geven jongeren advies) bij de jongerenadviescentra
te
vergroten;
De Steunpunten Algemeen Welzijnswerk vallen onder de bevoegdheid van minister Vandeurzen.
j) jeugdcultuuractoren te stimuleren en te ondersteunen om in te zetten op maatschappelijk kwetsbare kinderen
en
jongeren;
Zie OD 4.1.

RESOLUTIE BETREFFENDE DE OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE BIJZONDERE
KAMERCOMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN
VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK. (Stuk 1148
(2010-2011), nr.4, 2° de jeugdbewegingen uit te nodigen om het handvest van Child Focus te onderschrijven.
Ik heb op 29 februari 2012 in het Vlaams Parlement een engagementsverklaring afgesloten met 38
jeugdorganisaties ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige, vanuit een positieve visie op
seksualiteit, lichamelijkheid en relaties. Verder heb ik Steunpunt Jeugd ondersteund voor de verspreiding van het
instrument “(N)iets mis mee?!” zie OD 8.2
RESOLUTIE BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN ARMOEDE BIJ KINDEREN (Stuk 1260, nr.4,
38° en 39° met betrekking tot maatschappelijke participatie en vrijetijdsbesteding
Wordt opgevolgd via het verticaal armoedeoverleg Jeugd.Daarnaast lanceerden de zeven jeugdbewegingen eind
augustus 2011 gezamenlijk het jaarthema ‘Armoede is een onrecht. MAAK ER SPEL VAN!’, over armoede en
uitsluiting. Een projectoproep werd gelanceerd met de bedoeling dit thema binnen de jeugdbewegingen te
verankeren als permanent aandachtspunt. Aan het OCM- doelstellingenkader Gelijke Kansen werden specifieke
acties over jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap toegevoegd. Zie OD 7.1
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V REGELGEVINGSAGENDA

Regelgevingsagenda: Jeugd
Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de
Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op
19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

22/06/2012

22/06/2012

21/09/2012

2012

2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
17/02/2012

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Andere:
Ratificatie afhankelijk van andere overheden

Inwerkingtreding (datum txt):

Decreet lokaal jeugdbeleid
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

28/10/2011

03/02/2012

20/04/2012

03/05/2012

06/07/2012

09/08/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
niet ingevuld

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Uitvoeringsbesluit bij decreet lokaal jeugdbeleid

Andere:
niet ingevuld

Inwerkingstreding:
1/01/2014

Uitvoeringsbesluit bij decreet lokaal jeugdbeleid
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

juli 2012

30/09/2012

30/10/2012

nvt

nvt
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Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
niet

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
niet ingevuld

Andere:
niet ingevuld

Inwerkingstreding:
1/01/2014

Decreet jeugdverblijven
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

20/12/2011

02/03/2012

04/05/2012

04/05/2012

06/07/2012

17/08/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
niet ingevuld

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Uitvoeringsbesluit jeugdverblijfcentra

Andere:
Inwerkingstreding:
1/01/2013

Uitvoeringsbesluit decreet jeugdverblijven
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

2012

2012

2012

nvt

nvt

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
niet ingevuld

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
niet ingevuld

Andere:
niet ingevuld

Inwerkingstreding:
1/01/2013
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Uitvoeringsbesluit bij decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderechtenbeleid
Status van het initiatief: Lopend
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

mei 2012

06/07/2012

14/09/2012

nvt

nvt

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Bekendmaking op informatiedag (17/09) en via website en e-zine

Andere:
niet ingevuld

Inwerkingstreding:
1/01/2013

Decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

17/06/2011

15/07/2011

28/10/2011

16/11/2011

20/01/2012

07/03/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
niet ingevuld

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
Uitvoeringsbesluit bij decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderechtenbeleid

Andere:
niet ingevuld

Inwerkingstreding:
1/01/2013
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